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اإلهداء

سهمي وراَش جناحي وصل الذي الصديق إىل
الكتاب هذا أهدي حمزة» القادر «عبد األستاذ إىل

مبارك زكي
١٩٣١ سنة أغسطس ١٨ يف الجديدة مرص





متهيد

القارئ! أيها
ربيعة» أبي ابن «حب كتاب تقديم يف فعلت كالذي الطوال، املقدمات إلف عّودتك كنت
اآلتية: السطور غري الكتاب هذا تقديم يف أقول ما أجد ال ولكني العشاق» «مدامع وكتاب
ألني فقط ذلك يكن ولم سواي، إلنسان تُقدَّر قلَّما معرفة باريس وأهل باريس عرفت
شوق، وبعد يأس بعد إليها وصلت ألني ذلك كان وإنما أعوام، خمسة نحو بها اتصلت
ونهم رشه يف محاسنها أنهب فكنت واألخرية، األوىل وكأنها لعيني تبدو َزوَرٍة كل وكانت
الشمال أقطار من يعرف ال حيث إىل ستميض حسناء يودّع وهو املولع الصب يفعل كما
باريس دخلت يوم أني هذا إىل أضيف الحسان! أرساب من ودعت طاملا ويا الجنوب. أو
تلك أَِلفُت ذلك قبل وكنت األقلون، إال يعرفه ال ما الفرنسية اللغة دقائق من أعرف كنت
يقولون ما تعقبت إال هزل أو جد يف جماعة بها يتكلم ال كان حتى شديدة، ألفة اللغة
ما كل (وهذا الحديث أرسار من بطن وما ظهر ما يدرك الذي الفاحص الدارس تعقب
شتى من الفرنسيون عليه طبع ما فهم عىل معوانًا ذلك فكان الفضول) عيوب من عندي

والخالل. الغرائز
سواء وهداني خطاي فيها هللا سدد علمية ألغراض وكانت باريس، يف إقامتي طالت
رصاع من النور مدينة يف يقع فيما التأمل وبني بيني تحل لم دراساتي ولكن السبيل.
أغراض يف والرسائل القصائد من كثريًا فأنشأت والضالل. والهدى والعقل، الهوى بني

الوجدان. وحي من وبعضها العقل وحي من بعضها مختلفة
الروح «رسائر كتابي أصول إىل منها جزءًا فأضفت األدبية الثروة تلك إىل عدت وقد
التي األقباس هذه هو والباقي «البدائع» كتاب من الثانية الطبعة مواد إىل وجزءًا الحزين»

اليوم. أقدمها



باريس ذكريات

مصورة إال منها رحل التي البالد يذكر ال الكريم إن كومنني: دي املسيو يقول
شمائل يف ممثلة البعد عىل باريس تبدو وكذلك الناس، كرام من فيها عرف من بصورة
— بالنشو واملسيو بونال. الجنرال كريمة خاله وابنة بالنشو املسيو هما اثنني إنسانني
اآلنسة خاله وابنة العظيم، والخلق النبل آيات من آية — باريس يف الطريان اتحاد سكرتري
هذين ذكرت ما هللا ويعلم الوجدان. وحياة النفس وكرم الذوق لسالمة أعىل مثال سوزان
روحي قبلة باريس وستظل الحنني. وصهرني الشوق وقهرني الدمع غلبني إال اإلنسانني

وحنان ورعاية عطف من عندهما لقيت ما ذكرى النفس يف بقيت ما

وق��ود ن��اره��ن م��ن وال دخ��ان دي��ارك��م م��ن ي��ب��ن ل��م ح��ت��ى ت��ل��ف��ت
ل��ي��زي��د ن��ح��وك��م ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ط��رف��ه ب��ع��د م��ن ال��ق��ل��ب ال��ت��ف��ات وإن

بعلمهم انتفعت الذين الكبار األساتذة صور يف باريس تتمثل اإلنسانني هذين بعد
وميشو وتونالوديبويه وماسينيون وكوالن وديمومبني ومرسيه دوميك أمثال هناك

ومورنيه. وشامار
عيناي رأتها التي باح الصِّ الوجوه تلك صور يف باريس تتمثل وهؤالء أولئك وبعد
تالق، أو تراسل يف أمل ال حيث إىل الحياة رضورات وأقصتها أقصتني ثم قلبي وألفها

املواعيد. من حددنا وما العناوين، من قيدنا ما برغم

ال��ع��ذل ع��ذل وق��ب��ل ال��رح��ي��ل ق��ب��ل ع��ل��ي��ك��م ال��س��الم ن��اج��ي��ة أخ��ت ي��ا
أف��ع��ل ل��م م��ا ف��ع��ل��ت ال��ف��راق ي��وم ع��ه��دك��م آخ��ر أن أع��ل��م ك��ن��ت ل��و

فتغرق وطغيان، عنف يف أفواًجا الذكريات فتقبل باريس إىل القلب يتلفت واليوم
الطوفان؟ ذلك من للنجاة أفعل أن عىس فماذا املرموق، املتخيل النعيم كوثر يف الروح
من باريس يف لقيت ملا خفيفة ظالًال إال يكن ولم كيف الكتاب؟ هذا صفحات إىل أأفزع
يقال، وال يكتب ال الذكريات أطيب ألن الذكريات؛ كل يحو لم هذا مع وهو الحياة، متع

املدفون. كنزه يقلب وهو الشحيح يفعل كما الليل هدآت يف النفس تقلبه وإنما
صبوة يف الناطق السينما إىل أروح تراني أال باريس؟ من يل أبقيت ماذا رباه!
اللقاء إىل يلعبون؟ وكيف يجّدون كيف وأنظر الباريسيون يتكلم كيف ع أتسمَّ وجنون
بالنشو املسيو وطن يا اللقاء إىل والجمال والحب املجد مدينة يا اللقاء إىل باريس يا

بونال! واآلنسة
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األول الفصل

بنياحلبواملجد
١٩٢٧ سنة يونيه ١٢

ف��ت��ن م��ن ال��غ��راء ش��م��ائ��ل��ك ف��ي م��ا وزي��ن��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ت��ن��ة ت��ن��س��ن��ي ل��م
ب��ال��دم��ن ال��ق��ل��ب ُم��ع��نَّ��ى ي��ط��وف ك��م��ا ب��دائ��ع��ه ت��ص��ب��ي��ن��ي ب��ال��ح��س��ن أط��وف
وال��ح��زن ال��ه��م غ��ي��ر ذك��راك ظ��ل ف��ي ون��ض��رت��ه م��غ��ان��ي��ه ت��ث��ي��ر ف��ال
وط��ن وال أه��ل إل��ى ال��ض��ل��وع م��ن��ي ج��م��ح��ت م��ا أن��ت ل��وال ب��ال��ح��ب آم��ن��ت

∗∗∗
ال��م��ح��ن م��ح��ن��ة ه��واه أم غ��رام��ه أي��س��ع��دن��ي أدري ال ت��ح��ي��رت م��ن ي��ا
ال��ح��س��ن وج��ه��ك ب��م��رأى ال��ف��راق ق��ب��ل ش��ق��ي��ت أو ع��ي��ن��اي ن��ع��م��ت ل��و ض��ر م��ا
ال��ف��ن��ن ن��ض��رة ف��ي أو ال��ب��در ط��ل��ع��ة ف��ي أل��م��ح��ه ب��اري��س ف��ي م��ث��ال��ك ل��وال
ش��ج��ن م��ن ال��ب��ي��ن أث��ار م��ا ج��وان��ح��ي اح��ت��م��ل��ت وال أج��ف��ان��ي ال��ن��وم ص��اف��ح م��ا

∗∗∗
زم��ن��ي م��ن أل��ق��اه ل��م��ا أله��ل إن��ي ظ��ال��م��ة غ��ي��ر ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ّي ج��ن��ت
س��ك��ن��ي أج��وازه��ا ع��ل��ى ب��ن��ي��ت إال ع��ادي��ة األخ��ط��ار م��ن رأي��ت ف��م��ا
ُق��ن��ن م��ن ت��ج��ت��از م��ا ت��ف��ح��م��ت أال ب��ارق��ة اآلم��ال م��ن ل��م��ح��ت وال
وس��ن م��ن ش��ردت م��ا ال��م��ج��د ذم��ة ف��ي ل��ه ق��رار ال م��ع��ن��ى دن��ي��اي أح��ل��ُت





الثاني الفصل

املجد ثورة
١٩٢٧ سنة يوليه ٣ يف باريس

األم��ي��ن ال��ح��اف��ظ ل��وع��ة م��ن واس��ت��رح��ت��م ال��ع��ه��د ن��س��ي��ت��م
ج��ف��ون��ي ال��ن��وى ب��ع��د أراح ف��ن��م��ت��م راض��ك��م م��ا ف��ل��ي��ت
ش��ج��ون��ي غ��رب��ت��ي ف��ي ك��ب��ح��ت م��ن��ك��م ي��ئ��س��ت إذ ول��ي��ت��ن��ي

∗∗∗
ال��ح��زي��ن ال��واج��ِد م��ط��ام��ح وق��رَّْت ال��م��ن��ى خ��داع ول��ى
دي��ون��ي ح��ب��ه ف��ي ت��ق��ض ل��م ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ب��ك��ائ��ي ف��م��ا
وال��ف��ت��ون ال��س��ح��ر ل��ج��ة ف��ي ه��واه م��ن ب��ال��ن��ف��س أل��ق��ي��ت
وال��ج��ن��ون ال��ط��ي��ش م��الع��ب ص��ب��اه م��ن أرت��اد وق��ل��ت
واألن��ي��ن ال��ن��وح ص��دى إال ج��ن��اه م��ن ت��ذوق��ت ف��م��ا

∗∗∗
ال��غ��ص��ون ف��ي ال��زه��ر وف��ت��ن��ة س��م��اه ف��ي ال��ب��در روع��ة ي��ا
ال��ش��ئ��ون ف��ي ال��دم��ع ح��رارة ت��خ��ب��و س��وف ش��ئ��ت م��ا ت��ن��اس
ال��ع��ي��ون ف��ي ال��س��ح��ر غ��رائ��ب ال��ل��ي��ال��ي ع��ل��ى ت��ب��ل��ى وس��وف
ح��ن��ي��ن��ي األس��ى ص��روف ع��ل��ى ي��ب��ق��ى س��وف ال��ح��ب أس��ت��غ��ف��ُر





الثالث الفصل

باريس إىل
١٩٣٠ سنة يوليه ٣ يف باريس

الرحيل قبل

عىل العزيمة مني صحت نهاري، فيها وأشقيُت لييل، فيها أسهرُت طوال شهور بعد
سفر عن أهله يحدثه حني الطفل نشوات تشبه فرح نشوة وكانت باريس. إىل العودة
توقرت، ولكني باريس! إىل عائد أنا األصدقاء، أيها خلصائي: إىل أكتب وكدت سعيد،
واملالبس! ... واملذكرات املفكرات من أعددته أكن لم ما أعد وأقبلت فرحي، وكتمت
وأصدقائي، وأهيل أبي لتوديع «سنرتيس» إىل ومضيت خاطفة، برسعة األيام وانطوت
ال — الوالد يسكبها التي الِحرار الدموع تلك حيال الجمود من تعودته ما مني وكان
وهي السيارة بي ومضت بعيد. سفر يف ولطفه هللا رفق إىل أسلمني كلما — عدمته
أهوال أمام ويتحجر يجمد كيف وعّلمته الُجموح، بعد األيام راضته قلبًا مني تحمل

الفراق.
«باب محطة إىل ثابتة بأقدام أميض أنا وإذا يونيه، من األخري السبت صباح وجاء
اليوم ذلك عن وغاب يزيدون! أو ثالثة ا جدٍّ قالئل أصدقاء انتظاري ويف الحديد»،
ألن اآلخرين، املسافرين فحسدت بالقيام القطار وهمَّ هناك. أراهم أن آمل كنت أصدقاء
من وقود أصلح إليه ويقدم التوديع، يحسن الذي اللطيف الجنس من كانوا مودعيهم
هللا فتح بعبارات: الفضالء مودعي من واكتفيت البيض! باملناديل التلويح ثم التقبيل،

الغانمني! الساملني من وجعلك عليك،
الصالحني! عبادك من تقبل فاللهم



باريس ذكريات

الباخرة يف

يف تارة أنظر الروية، منترش الفكر، مقسم وأنا واإلسكندرية القاهرة بني الساعات مرت
غري يف الباخرة إىل القطار أسلمنا حتى الحقول، من به نمر ما إىل وأخرى الصحف،
توديع عن فشغلنا الغداء ساعة جاءت ثم السفينة، يف مكاني إىل أمتعتي ونقلت عناء.
الحياة مظالم بنا تمادت فقد وهيهات! توديع، إىل منا تحتاج كانت إن اإلسكندرية،
غريب. وطنه يف واملظلوم غرباء، بالدنا يف كنا إذ فراقه؛ وما الوطن ما نعرف ال وكدنا
مكانًا فلمحت واملسافرات، املسافرين بني مكاني أتخري وأقبلت املائدة، ُوضعت
الفرنسيني زمالئي من صديق وإذا احتالله، إىل فبادرت الظباء، من رسب بني خاليًا

مشغول! مكان هذا مبارك؟ مسيو يا تريد ماذا يقول:
أريد؟! ماذا أريد؟ ماذا

إقصائي عىل حمله أولئك كل واللؤم، والغرية األثرة ولكنها أريد، ما يعلم الخبيث
املنشود! املكان عن

إليهم وتهفو القلب، لهم يخفق جرية بني طيبًا مكانًا أجد علني أتلفت ورجعت
فيه املائدة من طرف عند املطاف بي وانتهى الطويل. البحث بعد أجد فلم الجوانح،
بهن األنس أن يدرك فالقارئ العجائز أما مرصي. رجل وفيه العجائز، من اثنتان
غري مليونًا عرش خمسة مرص يف تركنا وقد إليه، حاجتنا ما املرصي، والرجل محال.
الشاعر عناه الذي «اإلنسان» هو يكون قد األحوال هذه مثل يف املرصي أن عىل آسفني!

قال: حني

أط��ي��ُر ف��ك��دت إن��س��ان وص��وت ع��وى إذ ل��ل��ذئ��ب ف��اس��ت��أن��س��ت ال��ذئ��ب ع��وى

سطًرا أظن فيما يكتبوا لم مسرتيحون واملالئكة الباخرة يف أيامي مرت وكذلك
التي «الربيئة» الخواطر تلك تقييد عن يتوّرعون وأحسبهم السيئات، صحيفة يف واحًدا
األحوال بعض يف الغي أن عىل الحسان! مجاورة من فات ما عىل التحرس يف تميض كانت
املصنوع! التقى من عاقبة أسلم الجارح اإلثم يكون وقد الرشد. من أطهر يكون قد
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باريس إىل

الدين رجال

مالحظات مرة كل يف وىل والراهبات. الراهبني من طوائف سفري يف أجد املرات أكثر يف
البيان: القارئ وإىل وأنفع، أمتع املرة هذه يف ومشاهداتي وتأمالت؛

كتابها الفضول، من وأبعد الراهب من أعقل فالراهبة دائًما، لطيف اللطيف الجنس
يقطر فتيات الراهبات بني أن الحظت وقد وإخالص. تقى يف آياته تقرأ دائًما، يدها يف
الجفون سحر من وفيهن الشباب، ماء أعطافهن يف ويرتقرق الحسن، ماء وجوههن من
أن ورأيت الجمال، أطايب لنفسه يتخري أخذ شأنه عز هللا أن يل فبدا بينات، آيات
نصارح أن يشء يف العنف من وليس املالح. الوجوه تلك مثل من إال تصلح ال التقوى
عن يعجز حني إال هللا يتقى ال أكثرهم ألن الناس، من كثري تقوى يف خري ال بأنه القارئ
ال لئام األتقياء وبعض وإيمان. بر تقوى ال ورياء، رضورة تقوى فهي والفسوق، اإلثم
ولو والشباب، والجمال املال نعم من هللا آتاهم ما عىل ألهله حسًدا إال الغي عن ينهون
عند السلوك وحسن فرحون. وهم التقى لودعوا الفتك أسباب من بسبب ظفروا أنهم
ألوان من ولون الصعلكة من رضب جملته يف فهو العبيد، بسلوك أشبه األبرار أشباه

الصالح! من بحظهم الرضا يتكلفون ولكنهم ذلك، يعلمون وهم املوت،
شنيع راهب الباخرة يف معنا كان فقد أفرتض، كذلك الراهب، من أعقل الراهبة
يطلب فكان للجميع، بسخاء يبذل عادي رشاب ألنه املائدة، نبيذ يرضيه ال اإلرساف،
التفضل إىل النواهد الشواب من حواليه من يدعو ثم الرشاب، أنواع أجود لحسابه
وضغن، حقد جوانحي وملء إليه أنظر وأنا ذلك، يفعل املباح! الِورد ذلك يف بمشاركته
الزميل ذلك يهاجمني ثم شيئًا أفعل ال وأنا قديًسا، ويظل يريد ما كل يفعل فهو

مبارك؟! مسيو يا تريد ماذا قائًال: اللئيم الفرنيس

ح��ظ��ي! وس��وء ال��زم��ان ن��ك��د م��ن ال��ل��ه وح��ق ه��ذا

أسبابها. جمع يف وافتنوا فيها، فأوغلوا اللئام قيمها عرف عظيمة نعمة والنفاق
حتى العناد يف فأرسفوا والنبل، الرجولة أساس بأنها أصحابها اقتنع محنة والرصاحة
األحبار، من شاء من فليظفر نادم، غري وهللا وأنا املعقول. الحد إىل ردهم يف أمل ال
كلها فتلك والدين، التقى ستار تحت الحياة، طيبات من شاء بما واألشياخ، والرهبان،
عبء الجمهور مصارحة أن يعرفون الذين الضعفاء إال بها يفرح ال سافلة حظوظ

األشداء. األقوياء إال بأثقاله ينهض ال ثقيل
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الفراق تشكو فتاة

النفس، عن للرتويح الحثيث السعي من بد يكن ولم املائدة، رفقة من حظي ذلك كان
وهي بالقاهرة، … مرسح يف تغني كانت فتاة إىل التعرف إىل جهد بعد وصلت وقد
من خطرية بقايا النجالوين عينيها ويف الجبني، مرشقة القد، رشيقة حسناء، ناهد فتاة
غنة كأنها موسيقية غنة صوتها ويف القرآن، يف ذكره ورد الذي وماروت هاروت سحر
أين وتثن تكّرس خطراتها ويف بالكهرباء، تفيض جذابة رقة وألناملها الوليد، الظبي
من تختار فيمن والوجد الحب نار إذكاء يف بارع رفق ولها املطلول، الغصن منهما
وباألوطان، وباألشياء، باألشخاص، اللهو تعّودت فرنسية فتاة هي … القلوب أصحاب
وطن أي وإىل تسكن، أرض أي تفكر تعد ولم تفارق، من وال تلقى من يهمها يعد فلم
املحبني، بآالف سخرت إذ بعد الحب، أرشاك يف أخريًا وقعت تقول فيما ولكنها تعود.
استطاع الذي اإلنسان أما حساب. بال الخطرية التضحيات مرضاتها يف بُذلت إذ وبعد
فقري، مرصي شاب فهو األشقياء، زمرة إىل صاغرة وهي يردها وأن بناره، يكويها أن
قويٍّا، وشبابًا ساجيتني، عينني فقط يملك ولكنه القاهرة، أحياء يف اللهو أسباب يجد ال

الجبال. لهولها تميد وجاذبية
لوعة وكم الفراق، مرارة من شكواها إيلَّ تبث وهي الفتاة تلك قضتها ساعة كم
استمعت السفينة ظهر عىل حلوة خلوة وكم سواي، إىل حنينها من صدري يف ثارت

الجميل! الصرب أسباب تتكلف وهي الِحرار أنفاسها إىل فيها
الحسناء! العاشقة أيها
فقري! شاب … أيًضا أنا
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باريس يف احلباالثيم
١٩٣٠ سنة سبتمرب ١٥ يف باريس

مقدورنا ويف كذلك. عّرفه أرسططاليس ألن ناطق، حيوان املناطقة ُعرف يف اإلنسان
وجدت ولكني مغرور، حيوان أقول: أن أحب وكنت مخدوع. حيوان اإلنسان نقول: أن
إنسان! اسمه الذي املخدوع الخادع الحيوان ذلك تحديد يف وأصدق أدق األول التعبري
فالرجل واختبارات» «تجارب يسميه بما نفسه يخدع ألنه مخدوع؛ حيوان اإلنسان
من يملك ما ترسق ثم باريس يف الفساد بؤرة إىل فتقوده فاجرة امرأة تستهويه الذي
ذهب «ما أو تجربة»، «هذه بعبارة نفسه يخدع وهو مثواه أو بيته إىل يرجع نقد أو عني
إىل ليضاف الثانوية املدارس لتالمذة نعطيه كنا الذي املثل حد عىل وعظك» ما مالك من
ثم القذرة املواخري غشيان عىل الشباب جنون يحمله الذي والشاب اإلنشاء. موضوعات
«هذه يدمدم: وهو السني شواطئ عىل رجليه يجّر األطباء، برئه يف يعيا مرًضا يحمل
وهو الخادع هو والرجل خداع، يف خداع كله وذلك الحياة» ملكاره اختبار هذا تجربة،

املخدوع. نفسه
موقن فأنا الفكرة، هذه بي استبدت كما عيل وسيطرت تملكتني فكرة أن أذكر ال
كنا إذا التجارب نفع فما وإال اإلفالس، هي أو اإلفالس من رضب التجارب غنيمة أن
النزق أو القاهر، الهوى يد يف وسخرية والشهوات، لألهواء عبيًدا حياتنا طول سنظل

الغالب.
يفيد؟ متى ولكن اختبار، وهذا تنفع؟ متى ولكن وهللا! إي تجربة! هذه
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األنني ألوان من لونًا تعطيه بأنها ذلك واحد، يشء يف صاحبها تنفع املرة التجارب
قوم كله العالم يف والحكماء والشقاء. البؤس ألحاديث يستمعون من عند قيمته به تكرب
أن يجب بما الناس إىل يتحدثون أقبلوا ثم وثروتهم، شبابهم وخرسوا أنفسهم أفنوا
نستمع حني ونحن اإلنسانية. فصيلة منها تتكون التي الحيوانات مجموعة به تتحىل
نقبل ولكننا الحكمة، بفضل اعرتاًفا ذلك نفعل ال وخشوع صمت يف الحكماء ألقوال
يبكي فالواعظ الحكماء، حكمة منه تخوفنا الذي املصري بنفس مهددة بأنفس عليها
ونحن علينا، وخوًفا لنا، ورحمة بنا، إشفاًقا يبكي بأنه يوهمنا ولكنه يعظ، حني نفسه
نسمع حني أنفسنا نبكي أننا والواقع حكمته، عند وننزل لبكائه، نبكي أننا نوهمه
إىل ونهوي الهاوية، نفس إىل ننحدر ألننا اإلرساف، وأفناهم الرذيلة أشقتهم من أخبار

الخالص. منه يعز الذي القرار ذلك

أكثر ألن املقال هذا أكتب أن رأيت ولذلك باريس، يف الحب عن الناس تحدث طاملا
للتجارب جديدة فائدة وهذه يعرفون، ال فيما يخوضون باريس يف الحب عن املتحدثني
أال راجيًا البسيط، بالجهل وأصمهم العلم فأدعي القراء عىل أستطيل أن بها أستطيع
يطأ أن عىل شبابه وحمله دنياه، أشقته رجل عىل يستكثروا وأال الكلمة، هذه تجرحهم
القاموس يف ما آخر إىل و«شاهدت»، «جربت» بكلمة نفسه يعزي أن الشهوات، جمرات

التعابري! بهذه يتصل مما
أثيم. وحب رشيف، حب نوعان: باريس يف الحب

القارئ يجد الذي العذري الهوى غري الباريسيون يعرفه الذي الرشيف والحب
الوجد آيات من آية العذري الهوى أن نعرف فنحن العشاق) (مدامع كتاب يف آثاره
يف الباقية لذتهم يجدون قوم العذريني العشاق أن ونعرف والشهوات اآلثام عن املنزه

األبيات: هذه بمثل التغني يف الروحي غذاءهم ويجدون والحنني، النوح

ون��س��ي��م ب��ه ت��روى م��ا ال��م��زن م��ن ت��ح��ل��ه ُس��ل��ي��م��ى أم��س��ت ب��ل��ًدا س��ق��ى
ك��ري��م ع��ل��يَّ ش��خ��ص ب��ه ي��ح��ل ف��إن��ه ق��اط��ن��ي��ه م��ن أك��ن ل��م وإن
ن��ع��ي��م ال��م��زار ش��ط وإن ل��ديَّ ق��رب��ه ي��ع��دل ل��ي��س م��ن ح��ب��ذا أال
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وح��م��ي��م ص��اح��ب ب��غ��ي��ظ ف��رد وص��اح��ب ح��م��ي��م ف��ي��ه الم��ن��ي وم��ن

أوحى ما وأروع بأجمل الشعراء وأنطق العرب عنه تحدث الذي العذري الهوى
الباريسيون، يعرفه الذي الرشيف الحب غري هو الوجداني الشعر آيات من النبيل الحب

مدلول! قوم كل عند له بالتشكيك مقول األلفاظ وأكثر
الرشيف؟ الحب ذلك هو ما لكن

حوادثه وتقع مادي، غري لغرض وامرأة، رجل أو وفتاة، فتى بني يجري الذي هو
يفهمه ال التعقيد كل معقد حب وهو السمعة. وحسن باالستقامة املعروفة األوساط يف
الهوى يخالف الحب من النوع وهذا بناره. واكتووا مكارهه، عىل أنفسهم راضوا من إال
وتسيل األرق، فيه يجري ذلك مع ولكنه واآلثام. الذنوب أشنع يستبيح ألنه العذري،
وتدون الرسل، أجله من وتتخذ والعذال، الوشاة نكايات فيه وتُعرف املدامع، أجله من
وكتابها فرنسا شعراء خلق الذي هو الحب من النوع هذا الجملة وعىل املكاتبات. له
أليم. بعذاب الحب يمسه لم عبقري رجل فرنسا يف يوجد وال أيًضا. وفالسفتها وفنانيها
ففي الفرار، منها يمكن ال قاهرة ظروف يف غالبًا يقع ألنه رشيف الحب وهذا
واملرأة والُفتون. السحر ألوان من تهب ما بأكرم الطبيعة حبتهن جميالت نساء فرنسا
والحنان بالعطف ويتفجر يلني األفئدة وأقىس القلوب، عالم عىل خطر فرنسا يف الجميلة
التي الجذلة املرحة األحياء يف حني إىل حني من يخطرن الالئي األوانس الظباء تلك أمام
عشاق نرمي أن من أكباًدا أرق وهللا ونحن والجنون. الطيش بأسباب وتزخر تفيض
وقلوبًا تنظر، عيونًا هللا منحهم مساكني قوم فهم والفجور. بالفسق القاهر الجمال
سبحانه وهو فكانوا، شعراء كونوا لهم وقال تتفتت، وأحشاء تتوجع، وأكباًدا تشعر،
يفهم إنه اللمحة؟ وتكفيه اإلشارة، تغنيه الذي باإلنسان فكيف فيكون، كن لليشء يقول
هللا. دون من الجمال فيعبد يُرسف أن بعيًدا فليس ليُعشق، ُخلق الجمال أن الفهم جيد
أن يمكن وال الفطرة، يف ألنه دفعه وال حربه يمكن ال طبيعي الحب من النوع هذا
أمة ولكل الشعوب، جميع بني مشاع حظ فهو األمم؛ دون من بفرنسا خاص إنه يقال
املاء من له وأنفع ظله، من لإلنسان ألزم أنه ألحسب وإني مرص! حتى نصيب، منه

والهواء.

فيه تغلب الذي الحب وهو األثيم، الحب فهو باريس به انفردت الذي الحب أما
بعض من الرشيف الحب يشبه ألنه جذاب خالب ظاهر له حب وهو والفجور، الدعارة
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فتجد املساء يف باريس حدائق لتدخل وإنك وحنان. وتراحم تعاطف أيًضا ففيه الوجوه،
بالحشائش ومحروسني املورقة، باألشجار مظللني املقاعد فوق متعانقني العشاق مئات
باريس أهل يملك بما اإلعجاب وافر وأنا املريبة املناظر هذه تأملت مرة من وكم الخرض.
تخفي ماذا ولكن مرص. يف شعاعها من قبًسا نجد ال التي املطلقة الحرية أسباب من

واالنحطاط؟! والتدهور الضعف عوامل من تخفي ماذا تخفي، ماذا املناظر، هذه
أو الشبان، مرافقة إىل والعوز الفقر ألجأهن الفتيات من طوائف باريس يف إن
تكاليف مجابهة عن جبن الذي الرجل إىل بالتعرف اإلرساع عىل الزواج أزمة حملتهن
والفسوق، اإلثم غنائم من املصادفات إليه تحمله بما وقنع الرشيفة، الزوجية الحياة
الشبان عىل محقق خطر وهن باريس، وزوار باريس عىل خطر الفقريات الفتيات هؤالء
فكم الفاجرة، باملرأة األنس من اإلسالمية التقاليد حرمتهم الذين والرشقيني املرصيني
وكم باريس، فيها دخل ليلة أول يف بغي المرأة وعرضه رشفه أسلم مرصي شاب من
وأوبأ أشنع يحمل أهله إىل عاد ثم جاهًال فظل ليتعلم باريس جاء مرصي شاب من
عاصمتهم أن اليقني علم يعلمون والفرنسيون األمراض. جراثيم من الطب عرف ما
ذلك أجل ومن الوباء، مهد هو خاص بنوع الطلبة حي الالتيني الحي وأن موبوءة،
ال من األساتذة ومن طالبًا. كان منذ الحي ذلك إىل يعد لم بأنه يتباهى من منهم رأيت

باريس. بجامعة امللحقة واملعاهد السوربون غري الحي ذلك من يعرف
سيعلل إنسان اسمه الذي املخدوع الحيوان ذلك إن املقال؟ أكتب فلمن ذلك وبعد
صديقنا عىل فقط أقرتح أن أستطيع فهل التجربة، يسميه بما ويخدعها دائًما نفسه
الكشف فيه يفرض نظاًما يضع أن باريس يف املرصية البعثة مدير الديواني الدكتور
من فيفرون أنفسهم يف هللا يتقون علهم حني، إىل حني من املرصيني الطلبة عىل الطبي

األثيم؟ الحب أوباء

باريس مرصيف

املغرتبون، أبناؤها إليها يأوي دار أمة فلكل األمم، مجد عىل عنوانًا الطلبة مدينة أصبحت
مرص أما دار! لهم األرمن حتى الطلبة، مدينة يف دور واليابان وبلجيكا فألمريكا
عىل النواب مجلس يف مرة بعضهم اقرتح وقد الجميلة. البقعة تلك يف عنها فمسكوت
يومئذ قيل ولكن باريس، يف الطلبة بمدينة مرصية دار إنشاء يف يفكر أن املعارف وزير

الفرنسية. األوساط يف ينبثوا أن املرصيني للطلبة الخري من إنه
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والقهوات! الحانات يف أين؟ ولكن بالفعل، انبثوا قد وهم
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الخامس الفصل

ليفربول باريسويف احلبيف
١٩٢٩ سنة يونيه ٢٥ يف باريس

يف مرة ألول عرفته الذوق. سليم القلب، طيب الوجه، جميل شاب «… «ن صديقي
وبقيت ليفربول، إىل فذهب ذلك، بعد األيام فرقتنا وقد ١٩٢٥ سنة صيف يف القاهرة

وباريس. القاهرة بني القلب، مقسم الجهد، موزع أنا
التحيات، أطيب وتبادلنا فتعانقنا لكسمبور، حديقة يف هائًما صادفته اليوم هذا ويف
أمام داركور قهوة يف نقضيها لحظة إىل ودعوته لقيت، وما لقي عما وسألني وسألته

السوربون.
ورشبنا. وتحدثنا، جلسنا،

الصديق كان فقد ،١٩٢٩ سنة صديق غري ١٩٢٥ سنة صديق أن الحظت لكني
مداور، إنسان فهو الثاني الصديق أما وإخالص. ونبل، وطهارة، سذاجة، يف األول

النفاق. طريق عن إال قلبه إىل تصل ال محتال، خبيث، ماكر،
فضلك! من استنئ فقلت: باريس. ومحبي باريس؛ وأهل باريس؛ فلعن ابتدأ

بيه! يا العفو فأجاب:
تعبريه حد عىل فيها وليس وشهوات، ومجون وفسق دعارة مدينة رأيه يف باريس
القواميس حوت ما بأشنع الفرنسيني يصف كالقذيفة انطلق وقد ختَّال، أو فاسق إال
الفرنسية، واألخالق اإلنجليزية األخالق بني يقابل اندفع ثم والنعوت، الصفات قبيح من
اآلن وقلت: ابتسمت، هنالك شياطني. الفرنسيون وكان مالئكة، رأيه يف اإلنجليز فكان

عليك! اطمأننت صديقي يا
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وكيف؟ فقال:
بدون اإلنجليز بالد يف تعيش أن أخىش كنت فقد أمرك، من شك يف كنت قلت:
استفدت! أنك عرفت فقد اآلن أما املرصية، البعثات أعضاء من كثري حظ هو كما فائدة،

وصلت. حد أي إىل تعرف حتى تختربني لم أنت غريب. هذا قال:
فإّن جوابًا، منك أسمع ولم سؤاًال، إليك أوجه لم وإن اختربتك، قد بىل، قلت:
اإلنجليز أخالق أُرشبت أنك عىل داللة أوضح تدل الفرنسية األخالق عىل الشعواء حملتك
صفاء من وأيأستني دمي، وأشاطت يدي، كوت التي التجارب علمتني وقد وسجاياهم.
أجهر أن التجارب تلك علمتني لئيم، حيوان اإلنسان بأن وأقنعتني البرشية، الطبيعة
هواء من تتأفف صديقي يا وأنت املنافقون! هم الفضيلة عن الدفاع يف صوتًا الناس
أصبحت أنك عىل دليل هذا ويف والفسوق، الغواية بأوزار مشبع جوها أن وتعلن باريس،
فلم اإلنجليزية، باألخالق ليتخلقوا إنجلرتا إىل أبناءنا نرسل ونحن صميًما، إنجليزيٍّا
ابن كأنه دينار، يوم كل يف البعثة فلطالب عليك، أنفقت التي اليومية الدنانري إذن تضع

األولني! أساطري يف امللك
أي تماًما أدرك ال فأني أوضح. والغيظ: األلم بوادر وجهه وعىل الصديق، قال

تريد. وجه أي وال ترمي، هدف
من عنهم أتكلم ال وأنا بالنفاق. عهًدا الناس أقدم اإلنجليز أن تعلم أن يجب قلت:
اإلنجليز األخالق، عن أتكلم إنما رصحاء! السياسة يف يكونون فقد السياسية، الوجهة
سيماء دائًما ويظهرون املنكرات، أشنع يقرتفون يشء، كل ويكتمون يشء، كل يعملون
منبوذ. مطرود محالة ال فإنه بينهم، أمره يفتضح ملن الويل كل والويل والعفاف. الطهر
ال السارق يعاقبون كانوا فقد قديًما، اإلسربطيون يعمل كان كما يعملون هذا يف وهم

األبرياء. ثياب يف ويميش الرسقة يخفي كيف يعرف لم ألنه ولكن رسق، ألنه
الحكم؟ هذا عليهم تحكم حتى سيدي يا عارشتهم هل الصديق: قال

واقتنعت الفرنسية إىل مؤلفاتهم من نقل ما أكثر قرأت ولكني قليًال، عارشتهم قلت:
ورياء، خبث أوكار اإلنجليزية الحوارض بأن ومفكريهم أحرارهم من كثري اقتنع كما

املستور! اإلثم أساليب من ُعرف ما أخطر جنباتها إىل تضم خاص بوجه لندن وأن
لتقيض ليفربول تركت فأنت تمثيل، أصدق الدور نفس تمثل صديقي يا وأنت
فرنسا يف تعيش أن لك ونصيحتي باريس، جئت لم يعلم والشيطان باريس، يف إجازتك
املنافقني. ويحتقرون بالنفاق، صدورهم تضيق فالفرنسيون إنجليزية، ال فرنسية بنفٍس
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منهم وقليل وضوح، يف يبغضون يبغضون وحني رصاحة، يف يحبون يحبون حني وهم
التضليل. إىل ويميل املداورة يحسن من

ويمّجد الفرنسية، األخالق يقبح واستمر الخطبة، هذه تغنه لم صديقي لكن
اإلنجليزية األخالق

هدايته؟ إىل السبيل وكيف الحل، فما
الحل. إىل اهتديت لقد آه!

هو؟ فما
نفسه، تصفو حتى وثالثة ثانية فكأس األوىل الكأس تغن لم فإن بيكون! من كأس
يماري وال يشاري ال به كعهدي محبوبًا طفًال ويعود النفاق، عقارب من رأسه ويخلو

يمني. وال يكذب وال
بيكون! من كأًسا هات غالم! يا

لها فتقطبت رشبها ثم َغِزلة، نظرة الصديق إليها ونظر مرتعة، الكأس جاءت
وخلته يهيم، طرب من فكاد ثانية بكأس ودعوت قلبه، أرسار وتطلقت وجهه، أسارير

نشوان: وهو ينشد

ش��م��ل��ك ي��ج��م��ع ال��ل��ه ش��م��ل��ي ب��ال��ك��أس ج��م��ع��ت
ن��ع��ل��ك أق��ب��ل ح��ت��ى دع��ن��ي رأس��ك ب��ح��ق

هي فباريس معك، اآلن أنا فقال: الباريسيني، ورصاحة باريس عن نتكلم وُعدنا
يبغض، ما ويبغض يحب، ما يحب فطرته، عىل املرء فيها يعيش التي الوحيدة املدينة
أنهم تعلم أن أحب ولكني منافقون، اإلنجليز أن يف أيًضا معك وأنا وجالء. رصاحة يف

سواء. جميًعا ليسوا
كيف؟ قلت:

ذلك بيان يف ويكفي تامة، تكون تكاد فيها والحرية ليفربول، يف نعيش نحن قال:
اآلتية: النادرة عليك أقص أن

مرة أحببت تكون أن إليك: أحب «أيهما موضوعها: مناظرة الجامعة يف قامت
وعذابه؟» الحب نعيم من القلب خيلّ تكون أن أو وأخفقت،

الوجهتني، بني املفاضلة يف لها حد ال اآلراء من مذاهب ألنفسهم الطلبة أعطى وقد
أرى ولكني جميل! هذا الحب؟ عن «تتكلمون وقال: الجامعة مدير الختام يف قام ثم
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أزواًجا والطالبات الطالب الجامعة رشفات يف أملح كنت فقد جفاف، عىل مقبلون أننا
بني أفرق ال حتى أتعامى وكنت وحياء، خفر يف والقبالت التحيات يتهادون أزواًجا
تقع وال مرسوقة بخًطا الجامعة أرجاء يف أمىش عدت فقد اليوم أما يتناجيان. حبيبني

محبوب. وال محب عىل عيني
الجامعة!» سمعة أنقذوا خطر! يف الحب السادة! أيها

يشء! ال قلت خطبك؟ ما فقال: أفكر، فرآني نظر ثم الحديث، هذا صديقي قص
أن املحتم فمن املرصية، الجامعة يف السنة هذه ألقيت املناظرة هذه أن تذكرت لقد
ليفربول؛ من استُقِدم قد يكون أن املرجح ومن اإلنجليز، األساتذة أحد اقرتحها يكون

تعلمون. لو والحب، العلم يف بقاياكم نأخذ فنحن
باريس، نحو املزعوم حقده وتحّلل الصديق، نفس صفت كانت الحد هذا وعند
أو إنجليز أنهم إال فيهم عيب وال بخري، إنهم فقلت: مرص، يف الناس بعض عن وسألني

أريد! ماذا تعلم وإنك اإلنجليز، أشباه
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السادس الفصل

باريس؟ صيد أم القاهرة صيد
١٩٣٠ سنة سبتمرب ٢٧ يف باريس

… صديقي
نفسك يف لها الحياة وألوان باريس، يف الحياة ألوان لك أصف أن تسألني إيلّ كتبت
واملرح واللهو الفتنة مدينة عندك فباريس الوجد؛ وتثري النفس تشوق غريبة معان
يف يكون أن يجب نهارك من وشطًرا ليلك فيه تقيض الذي الدين عماد وشارع واملجون،
الشارع ذلك عليك ضاق وقد باريس، لشوارع ا جدٍّ مصغرة صورة وضوضائه، لجبه،
الخيال، طريق عن ولو وأطيب، أوسع حياة تحيا أن تريد فأنت أظن، فيما البهيج

يقول: إذ الريض بالرشيف متأسيًا

ب��س��م��ع��ي ال��دي��ار أرى ف��ل��ع��ل��ي ب��ط��رف��ي ال��دي��ار أرى أن ف��أت��ن��ي

واإلسكندرية القاهرة مغاني يف الحياة أواجه أن يل أتيح فقد عاذرك، وهللا وأنا
أن عىس وما الخياط، َسم من أضيق جميًعا رأيتها ثم وأسيوط، واملنصورة ودمياط
والقال، القيل غري لهم يحلو وال والجد؛ الهزل بني يفرقون ال أقوام بني العيش يطيب
عيلّ حقك فمن الرضاء، قسوة أو الرساء، نرضة يقدروا أن من أصغر أنفسهم يف وهم
الناطقة الصور ببعض أتحفك أن خاطرك وبلبلة نفسك لقلق يأىس الذي صديقك وأنا
وما أرى ما بني من أختار وماذا صديقي؟ يا لك أقدم ماذا ولكن باريس، حياة من

أسمع؟
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ي��ص��ي��ُد م��ا خ��راش ي��دري ف��م��ا خ��راش ع��ل��ى ال��ظ��ب��اء ت��ك��اث��رت

الجواب! وجدت فقد اسمع، اسمع، لكن
لخلو السعادة معاني كل من خالية عيشة القاهرة مغاني يف تعيش بالطبع أنت
بحمد ألننا للمواربة موجب وال ا، جدٍّ مفهوم هذا الصيد! أودية من املسكينة القاهرة
حظك وكل املنافقون. ظاللها يف يرتع التي النفاق نعمة من ذرة مثقال نرزق لم هللا
يف وأحيانًا السويس، طريق أو األهرام طريق يف الصغرية املناوشات يتعدى ال أظن فيما
بني تقلبها التي املعدودة األوراق تلك بقايا من جيبك يخلو حني املتواضع شربا شارع
اليوم صبيحة يف تجدها فال تتفقدها ثم الشهر، من يوم أول وثالثة، ومرة، مرة يديك

املكابرين! من أحسبك وما بىل كذلك؟ أليس التايل.
أطيب روحاتك أو غدواتك بعض يف به تظفر الذي الصيد ذلك أن يف رأيك ما ولكن
كالمي عليك يثقل وال صديقي يا وجهك تلِو ال باريس. صيد من عاقبة وأحمد مساًغا
الرضب يحسن وال املسدس يحمل ال وديع حلو القاهرة يف صيدك إن الحق. أقول فأنا
الشباك، يف يقع حني الفرح من يُجنُّ يكاد صيدك إن اآلن؟ فهمت هل بالرصاص.
صيدك يكون وقد اآلبدين. أبد الفخ سجني يظل أن يتمنى ولكنه ويتمنع، يتأبى وقد
من بقي ما تكرسه يف يحمل الذي الغضيض الطرف سالح سالح؟ بأي ولكن مسلًحا،
بالسيارة قصرية نزهة يف يطمع؟ فيم ولكن صيدك، يطمع وقد وماروت. هاروت سحر
عينيه يف فأنت فضلك بقايا من بيشء نفحته فإن النيل، شواطئ وعىل القمر حراسة يف

السماء. وأظلَّت األرض أقلَّت َمن أكرم
صيد؟ باريس يف هل ولكن االختالف، أشد الصيد ذلك عن فيختلف باريس صيد أما
والقواميس، املعاجم ويف الكتب أمهات يف أوًال نظرتها املسألة، هذه كثريًا بحثت لقد
الناس، عنها وسألت وامليادين، والشوارع والحدائق واملشارب املسارح يف ثانيًا واختربتها
باريس يف «ليس اآلتية: الحقيقة إىل الطويل البحث بعد وانتهيت األجناس، جميع من

قانصوها». منها هرب ظباء إال باريس يف ليس صيد،
فتنة، وأي لذة وأي ومفتون، مغرور كل إال فيها يمرتي ال التي الحقيقة هي هذه
الفتاة إن النهار؟ ومكر الليل كيد أضناهن الالتي الغوادر الظباء لتلك بقي سحر وأي
فتاة كل صدر ويف والخداع، الختل رضوب جميع أِلفْت قد تكون أن بعد إال تجدك ال
محشو سالح جيبها يف يكون أال ا جدٍّ ويندر يخون، وقلب يوسوس خاطر باريسية
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بشعة مزعجة أخبار مجلة وكل نرشة وكل جريدة كل ففي والهالك، الحتف بأسباب
صدى املرصية الصحف يف أحيانًا تجد كنت وإذا األثيم. الحب ضحايا عن مخيفة
البرشية املجازر هذه إىل أضيف إذا ا جدٍّ قليل َوَشل فذلك الفاتكات الفتيات لحوادث

يزعمون. فيما النور مدينة باريس يف تقع التي
باريس، يف بالناس يفتك الذي الخلقي الوباء هذا رس عن صديقي يا تسأل أن ولك
والغواية اإلثم عصابات منهن تتكون الالئي الفتيات جمهرة فإن سهل، ذلك وتوضيح
والعامل العمال، طبقات هي هنا الفقرية والطبقات فقرية، طبقات من عادة ينشأن
طفلة له شبت فإذا عمله، ويضنيه مهنته تشقيه جاف خشن رجل األغلب يف الفرنيس
طبقات الدور تلك ويف التطريز، دور من دار يف غالبًا يكون األعمال من بعمل ألحقها
اللبقة للمرأة يكون وكيف الفتان، الهندام ينظم كيف جميًعا يعرفن النساء من مختلفة
وبالتحدث بالعمل الوقت تقتل لينة بيئة يف يومها الفتاة تقيض وكذلك وأخدان. أصحاب
وتتطلع حديث، لكل تصغي متشوِّفة ُطَلعة الحَدثَة والفتاة فالن، مع لفالنة وقع عما
مأواها إىل عادت املساء جاء فإذا ريح. كل مع وتميل حركة، كل وتتأمل قادم، كل إىل
يعطف ال الوجه عابس الثياب قذر كعادته أباها ولقيت الخلقة، ثيابها يف أمها فوجدت
فقراء عمال مائدة ألنها لون، وال لها طعم ال باردة فرتاها املائدة تقدم ثم يلني، وال
سمعت ما تستحرض ذاكرتها إىل الفتاة فرتجع الحساء، ويتناهبون اللقمة يتقاسمون
بإسهاب يعددن العامالت النساء كان حيث واملوائد املآدب وصف من اليوم طول

والخالن. األصدقاء مع ورفاهية وفتنة ترف من كان ما وإطناب
مظلم سجن يف بينهم فهي أهلها، وبني الفتاة بني الهوة تتسع اللحظة تلك ومن
حالتها بني وتقارن وتدرس تفكر وهي األيام تلو األيام وتمر أبواب، وال له نوافذ ال
هؤالء أيكون نفسها: وتسأل النعيم، بحابح يف يمرحن الالئي رفيقاتها وحاالت التعسة
يتضح ثم واإلقبال؟ والرغد املرح أسباب جلب عىل وأقدر أغنى بيوتات من الرفيقات
عنها يمتزن ال املرحات الالهيات هؤالء وأن واحدة تكون تكاد النشأة أن البحث بعد لها
عىس وما هو ما الواحد اليشء وذلك أقل، وال أكثر ال فقط واحد يشء واحد، بيشء إال

الصديق! هو يكون؟ أن
عىل أمرها من وهو حال، إىل حال من الفتاة يغري الذي الصديق هو نعم الصديق!
تحار ما ذلك كيف؟ كيف؟ الثمني؟ الكنز هذا إىل السبيل كيف ولكن قدير، يشء كل
صدرها يف تحمل ناشئة فتاة ككل وهي بالحياة، عهدها أول يف تزال ال ألنها الفتاة، فيه
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وهي أشهر عدة أو أسابيع عدة تقيض وكذلك والحياء، الخجل عنارص من طيبة بقايا
أمها تصارح أن من وأوهن أضعف ألنها السود، والتأمالت والبالبل الهواجس فريسة

الصديق. إىل العذراء الشقية الفتاة حاجة امللحة، الحاجة بتلك رفيقاتها أو
فتى فإذا السينما دور من دار يف وهي تتأمل الخطرية األزمة هذه أثناء ويف
قلبها فإذا نفسها إىل املسكينة فتعود ابتسامة، طيف إليها ويهدي النظر يسارقها
رويًدا تجرؤ ثم صديق! هذا بالخوف: مشوب فرح يف وتدمدم يزيغ، وبرصها يخفق،
كالثمرة صارت ألنها مصنوع، متكلف هدوء يف والبسمات النظرات فتبادله رويًدا

األرض! إىل وتهوي الدوح لتودع هزة أول تنتظر الناضجة
مسيو! الفتاة: فتجيبه مدموازيل! الفتى: فيقول الباب، عىل العاشقان ويتالقى
أرقة كله الليل قضت بيتها إىل الفتاة مضت فإذا الحد، هذا عند مرة ألول األمر ويقف
يظهر الهندام، مليح الشمائل حلو رشيق فتى هذا القرار. إىل السبيل تعرف ال مهتاجة
يف ناشئ موظف أو الجامعة، كليات إحدى يف طالب أو ثانوية مدرسة يف تلميذ أنه

املنشود؟ الصديق هو هذا يكون أال العمومية، املصالح إحدى
أشد وما األمس، رفيق تجد علها امللهى نفس إىل الفتاة تبكر التايل اليوم ويف
ومّوج زينته، أخذ وقد وأروع، آنق ُرواء يف وهو الباب عىل ينتظرها تراه حني رسورها

النضري. الزهر من باقة لها وأحرض هندامه، من وأصلح شعره،
العقل منها يأرس أخاذًا موقًعا الفتاة قلب عىل يقع بديع شعر صديقي يا هذا
وتفاصيل، دقائق من لها بما أعرف أنت متصلة فتنة يف األيام تميض ثم … والحواس
قد ألنهما العواقب مأمون بسيًطا وهلة ألول يبدو الخطر وهذا الخطر، يقع أن إىل
أرسله وقد غنية بيئة يف نشأ قد والفتى ذلك يكون كيف ولكن الزواج، عىل تواعدا
املستحيل من يكن لم إن الصعب ومن باريس، يف الحقوق أو الطب دراسة ليتم والداه
هما والثروة واملهر ثروة، وال مهر لها ليس فقرية فتاة من التزوج عىل أهله يعينه أن

باريس. يف وخاصة أوربا يف الزواج أساس
هاوية يف األبد إىل نفسها ألقت قد الفتاة تكون أن بعد العاشقان يفرتق وكذلك
سمعَت فإن جميل، فتى كل عىل اللعوب الفتاة حقد الخالد الحقد ينشأ هنا ومن الشقاء.
بالسكني، طعنته أو باملسدس، رضبته أو يملك، ما عاشقها سلبت باريسية فتاة أن
مكررة صورة عينها يف هو عاشق وكل األول، عاشقها من تنتقم أنها صديقي يا فأعلم

… الختال الغادر لذلك
والسالم. بخري، أخاك واذكر القاهرة، بصيد واقنع هذا افهم
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السني شهداء
١٩٢٠ سنة أكتوبر ٢٠

شهداء من للسني وكم وهللا! إي السني. شهداء
الجرائد تنقل الذين الرصعى عن وال الحب، ضحايا عن املقال هذا يف نتحدث ال إننا
الشنيعة املآيس بهذه تمتاز العالم مدن بني من باريس فإن مساء، صباح أخبارهم
يرجع هذا يف الرس ولعل العديدة. أحيائها من حي كل يف العشاق بني تقع التي املزعجة
بطبعه والبارييس واالنفعال. التأثر رسيعو الحساسية، شديدو املدينة هذه أهل أن إىل
املخادنة، نظام الخطر، النظام سيادة هذا يف ويزيد والشجون، الوساوس كثري قلق رجل
من فليس األزواج، إىل يتعداهم وإنما وحدهم، األعزاب عىل رشه يقرص ال نظام وهو
عىل درجوا قد والقوم خليل. زوجة ولكل خليلة زوج لكل يكون أن هنا املستغرب
املسارح يف يجري ما كل هي والخيانة الحب فحوادث شفاء، لهم يرجى ال حتى الرش
املعاهد يف الشبان يتلقاها التي األدبية الدراسات يف أيًضا يجري ما وكل السينما، ودور
املستعر الجنون لهذا دواء شبه ألنه خري فهو ورشه؛ خريه املخادنة ولنظام والجامعات.
أمراًضا واالجتماعي الخلقي الفساد من يخلق ألنه مستطري رش وهو الشباب، جنون

الشقاق. رياح هبت كلما الذريع املوت أيرسها كثرية
فإن والبؤس، الفاقة شهداء عن نتكلم وإنما الحب، ضحايا عن هنا نتكلم ال
ونحن ذلك يمكن وكيف سعداء، جميًعا أهلها تصري أن تستطيع ولن تستطع لم باريس
جميع منها َعَفْت وقد بالقليل، الرضا وما الزهد وما القناعة ما تعرف ال عصور يف
وحظوظهم بأرزاقهم الرضا عىل العقيدة بقوة الناس تحمل كانت التي الدينية الرسوم
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تلقى حيث واملؤمنات، املؤمنني بأرساب مزدحمة كنيسة ترى أن النادر ومن الحياة، يف
ينتظرون أعمارهم قضوا ممن والقديسني باألنبياء للتأيس الحكيمة والكلمات العظات
يف باريس أهل يعيش إنما واإلحسان. الرب صنوف من اإللهية الرحمة إليهم تسوق ما
وقد املساء، يف وحساءه الصباح يف لقمته يجد من وحسد بعض إىل بعضهم التطلع
الرشاب. ألوان من له طاب ما يعب الحانة إىل فينحدر الظروف تواتيه من إىل يتشوفون
يف وليس املجنونة، القطة تفعل كما أبناءها تأكل التي املدينة هذه أهل حياة هي تلك
لندرا وتشبهها باريس، غري دراهمه نفدت إذا جوًعا اإلنسان فيها يموت مدينة الدنيا
واملورسين، لألغنياء ُمتعة إال الواقع يف املدن ازدهار فليس املظلم. الجانب هذا يف وبرلني

والرضاء. البأساء حظ املزدهرة املدن من فلهم الفقراء أما
التطلع كثرية الطائفة وهذه والفراغ، البطالة أهل من كبرية طائفة باريس يف
ما كل هي الحوادث تسوقها التي الوقتية املالهي فهذه الطريق، حوادث إىل والتشوف
إذا واحدة لحظة يف النمل تجمع يتجمعون تراهم وكذلك التسلية. أسباب من يملكون
أو مترشد، رجل عىل البوليس قبض أو الرتام، تحت كلب سقط أو سيارتان، تصادمت
يسميهم الناس وهؤالء األشياء، طرائف من عنده ما يعرض ناحية يف متجول بائع وقف

وأحاديث. قصص فيهم ولهم badaud «بادو» الباريسيون

فتى إال راعني فما السني شاطئ عىل أمىش صباًحا عرشة الحادية الساعة يف أمس كنت
الناس. تجمع ما ورسعان املاء، يف بنفسه يلقي

مرت األثناء هذه ويف اإلسعاف، رجال وجاء البوليس جاء معدودة دقائق ويف
الفتى؟ هذا يكون أن عىس من الحياة، صور من شتى وأطياف كثرية أخيلة بالخاطر
له بدا وكيف الفاجع؟ املصري هذا إىل استسلم وكيف محنته؟ هي وما طبقة؟ أي ومن
ُقبيل واآلمنات، واآلمنني والوادعات، الوادعني عىل حقده كان وكيف باريس؟ يودع أن
نعماء من بباله يمر كان الذي وما الفظيع؟ الجرم هذا عىل فيها أقدم التي اللحظة
باملوت شعوره كان وكيف الفناء؟ هاوية إىل رجاله حملته حيث وبأسائها، الدنيا هذه
من وعىل ويشتاق؟ يحن كان من وإىل يفكر؟ كان وفيمن والوجود؟ والعدم والحياة،

الهالك؟ ظالم يتمثل كان وكيف يعتب؟ كان
فإذا أمامي، ما أتأمل برصي رفعت ثم الطيف، مر بالخاطر األسئلة هذه مرت
ولكنهم الغريق جثة عن وهناك هنا يبحثون صغري ُفلك يف نزلوا قد اإلسعاف رجال
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فمىض بالبحارة، فأهابوا املاء عىل شبح للمتجمهرين تراءى لحظة وبعد يهتدون، ال
من لفافة هي إنما إنسانًا يجده لم ولكنه الشبح، ذلك أدرك حتى ُفلكه يف بعضهم
عثرت دقائق عرش وبعد آخر، مكان يف يبحث البحار فعاد املاء، وجه عىل تطفو الورق
ينُوس، الناس حسبه حتى وجهه يبدو كاد وما فرفعوه، الغريق جثة عىل املالقط أسنان
شعره، بريق من بدا ما نجاته يف طمًعا وزادهم الحياة، من رمق فيه يكون أن ورجوا
الدم فخرج أذرعته ورشط مالبسه، املسكني عن فخلع الطبيب وجاء جسمه. ونضارة

ونشاط. مهارة يف الصناعي التنفس عملية وبُدئت يتصبب،
فقد أنا أما حزن. وال ألم يصحبه ال تطلع يف املنظر هذا يشاهدون الناس وكان
الحداثة عهد يف أغرق كدت أنني إىل يرجع هذا ولعل سيكون، ما أنظر اللب ذاهل وقفت
أنقذُت وقد الصواف، أحمد املرحوم الصالح الفالح ذلك مروءة يل هللا أتاح أن لوال
االختناق. ميتة الشنعاء امليتة تلك من إنقاذهم عىل هللا أعانني الغرق، من أربعة بنفيس
وقد باريس، يف الناس أخالق فيه أنظر أن رأيت القلوب، يخلع محزن منظر
التنفس، عملية يجرون وهم أحيانًا يتضاحكون كانوا اإلسعاف رجال أن أدهشني
وبلغ وهدوء، طمأنينة يف النكت بعض يتبادلون املشاهدين رأيت حني دهشتي وزادت
مُريب، مخجل بشكل القهقهة يف الناس فأغرق مضحكة بكلمة بعضهم فاه أن األمر

يعمهون. غيهم يف تركهم ثم جمعهم، يفرق البوليس كاد حتى
جسمه يقاىس وجهه عىل ملقى والرصيع التنفس، عملية يف كاملة ساعة ومضت
الغداء، أتناول فمضيت الجوع وقرصني الوقوف بي وطال اإلجهاد، من ألوانا الفاني
ورأيت يتفرقوا، لم الناس رأيت وقد الغريق، مصري ألرى ذلك بعد عدت كيف أدري وال
دقت فلما به، ابتدءوا الذي النشاط بنفس التنفس عملية يف ماضني اإلسعاف رجال
يف أمل ال أن عرفوا ساعتني من أكثر التنفس عملية عىل مىض قد وكان الثانية الساعة

باريس. يف البأساء شهيد سقط الذي الرصيع ذلك
وتبعهما اثنان رجالن حملها امليت، جثة فيه حملوا صغري بنعش جاءوا ما ورسعان
السائرين مع ورست األعناق، عىل يحمل ميتًا قبل من يروا لم كأن يتزاحمون وهم الناس
كيف فعجبت هللا) (بيت يسمى الذي املستشفى به يدخلون فرأيتهم سيكون ما أنظر
غري لهم يبق لم من والسعة الرحب عىل يتلقى الذي املستشفى لذلك التسمية صحت

هللا. رحمة
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هنالك مالحقته رأوا إذ املكان ذلك إىل بامليت وصلوا حني الناس حركة خفت وقد
التمريض، ثياب البيض الثياب يف السيدات من عدد وأقبل املرذول، الفضول من رضب

والدعوات. التسبيحات ببعض امليت فتلقني

ذلك أهل من الغريق أن بالطبع مفهوًما وكان نوتردام كنيسة أمام الحادث ذلك كان
من الحارضين يف يُر ولم أصدقاء، وال أهل فال بامليت، يهتم أحد يُر لم ذلك ومع الحي.

فالن. مخزن يف يعمل كان الذي فالن املسكني هو هذا يقول:
ذلك؟ وقع فكيف

األقاليم جميع من الفقراء العمال إليها تستقدم باريس أن ذلك حارض: الجواب
معني. وال نارص بال ترتكهم ثم الفرنسية،

كذلك وسميت الحبال»، «منازل يسمونه ما فيها البائسني إليواء منازل باريس ويف
هو مقبول بأجر البالط، عىل ينامون ثم ثيابهم، البائسون عليها يضع حباًال فيها ألن
فيه ينام ا جدٍّ كبري بيت وهو الشعب»، «بيت يسمى ما وفيها الليلة، يف مليمات ثالثة
ثمانون هو أيًضا مقبول بأجر املساء، يف وحساء الصباح يف لقمة ويتناولون الفقراء
يف الحياة مواجهة عىل يصربون البائسني الشبان جميع أن أتظن ولكن الشهر. يف قرًشا
كيف وعلمتهم الرتف، روح أبنائها يف غرست فقد هيهات! الحبال؟ ومنازل الشعب بيت
يشهدون كيف وعلمتهم السخرية، روح فيهم غرست كما االجتماع، أوضاع عىل يثورون

مطبوع. هدوء يف املنتحرين مصارع
مفطور! قلب من فيك كم الغادرة! الدنيا أيتها العاتية! الطاحونة أيتها باريس!
ندَّ ما ومأوى املتمني، وأمنية اآلمل أمل تزالني ال ذلك ومع مطلول! دم من فيك وكم

الفنون. وعباقرة الشعراء ألباب من ورشد

املائدة حديث

أحدنا فابتدأ يومه، يف عمله عما واحد كل تسأل الدار ربة وكانت املائدة عىل خمسة كنا
فأكلنا مثله، عىل العني تقع لم أنيق مطعم يف فرساي، يف تغديت اليوم هذا يف وقال:
شائق بشكل والرشاب الطعام أصناف يعدد وأخذ وذيت، ذيت ورشبنا وكيت، كيت

املوصوف. الطعام ذلك إىل شوًقا يسيل الحارضين لعاب كاد حتى جذاب،
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يعرف وال قسيس، إنه فأجاب: سيدي؟ يا املطعم ذلك إىل هداك الذي ومن قلت:
املطاعم بمختلف الدقيقة الخربة أهل وحدهم فهم الدين! رجال غري الطعام قيمة

الرشاب! وحانات
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الفرنسية رئيساجلمهورية يملك ماذا
١٩٣٠ سنة نوفمرب ٢٠ يف باريس

… صديقي
فرنسا يف الدستورية األنظمة بعض لك أفصل أن تسألني كتبت حني ظلمتني لقد
جانب نفسه وهذا الشعوب، حياة من باملايض أهتم أن إيلّ حبب رجل فأنا الحارضة،
أمم عىل رشه يُقرص يكاد ضعف وهو واألدبية، العلمية حياتنا يف الضعف جوانب من
أخبار من يعرفون ال ما والعباسيني األمويني أخبار من يعرفون مثًال فاملرصيون الرشق،
الحديثة مرص فيه تكونت الذي األخري العهد إىل وصلت إذا حتى واملماليك، الفاطميني
حماستنا كانت هذا أجل ومن الجهل، تمام العهد ذلك يجهل املتعلمني سواد وجدت
بأذهاننا وننتقل دراسته، تمسنا ال ما بدراسة نبدأ ألننا فاترة، حماسة التاريخ لدراسة
يف أهميتها عىل أصبحت ضعيفة روابط غري بها تربطنا ال بعيدة أجيال إىل وعقولنا
لكان واألدبية واالجتماعية السياسية حياتنا فدرسنا ابتدأنا أننا ولو التاريخ. ضمانة
وأعلق إلينا، أقرب الحارض العرص ألن أدق. وفهمنا أعمق، وإحساسنا أوفر، نشاطنا
لفهم استعداًدا أكثر يجعلنا بأن جدير لذلك وهو وحواسنا، وقلوبنا وعقولنا بنفوسنا
لوال أنه لتعلم وإنك الحارضة. صورته إىل به ووصلت وكونته خلقته التي العصور
كبريًا عدًدا تجد أن املمكن من لكان اليومية الحوادث بمتابعة مرص يف الشبان اهتمام
وأنا ،١٩١٨ سنة يف األخرية النهضة ابتدأت كيف يجهلون الثانوية املدارس طلبة من
النهضة إن خطأ، «هذا ويقول: سيتلفت الشبان بعض أن متأكد (١٩١٨) أقول حني
جيًدا يميز من الشبان من تجد أن ا جدٍّ ويندر «.١٩١٩ سنة ابتدأت األخرية املرصية
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تعنى ال املدرسية الكتب ألن فريد، محمد حياة انتهت وكيف كامل مصطفى ابتدأ كيف
ذلك مثل وقل يفيد. وال يغني ال مخطوًفا مقتضبًا تذكره به تعنى حني وهي بذلك،
ما العهد، بعد عىل وزهري، القيس امرئ عن يعرفون الشبان فإن األدبية، الشئون يف
«البوسنة» من شابٍّا باريس يف لقيت وقد صربي، وإسماعيل البارودي عن يعرفون ال
الثانوية املدارس يف شابٍّا كم بربك فحدثني األهرام! مناجاة يف العبد إمام قصيدة يحفظ
العبد أمام يعرف من تجد ال وعساك األهرام! ناجى وكيف العبد إمام هو من يعرفون

ومطران. وحافظ شوقي مثل بأهاجيه واكتووا ساجلوه من غري
يتلقونه بما األغلب يف يكتفون أنهم مصدره شباننا به نرمي الذي الجهل وهذا
يختص ما إال يشء كل عن الطلبة يحدثون املدارس تلك وأساتذة الثانوية، املدارس يف
عنه تلقى أن املقرر من كان فقد شوقي، مهرجان تذكر وعساك األخرية، بالعهود
لقد قال؟ ما أفتذكر حسني طه للدكتور الكلمة وكانت املرصية، الجامعة يف محارضة
الشعراء! من األموات غري فيها يدرس ال الجامعة أن بحجة األخطل، عن محارضة ألقى
مرص يف أننا ذلك سبب، له والحارضة القريبة العهود دراسة عن اإلحجام وهذا
كتب فهناك األحزاب، ملناوشات رصعى نقع ونكاد الشخصية، الوساوس علينا تغلب
ثم القريب العهد لحوادث املؤلفون فيها عرض املعلمني ملدارس الوطنية» «الرتبية عن

الناس! بعض حقد يثري قد اسمه ألن زغلول» «سعد اسم عامدين أغفلوا
عن أجله من أحجمت الذي السبب فيها طويت رضورية مقدمة فهذه وبعد
عىل ألنه الفرنسية الجمهورية رئيس يملك عما اليوم محدثك وأنا سألت. بما موافاتك
رجل ألني طويًال تفصيًال مني تنتظر وال الباريسيون، يقول كما «مسيو» حال أي
الثورة عهد وما هياب، وال وجل غري الخطب جدَّ يوم أقدمت فقد هيوب، أقول وال ملول،

ببعيد.
الحقد أبنائها نفوس يف غرس الجمهوري بالنظام فرنسا غرام أن أوًال ولتعلم
رجال حتى التاريخ. أساتذة من كثري عقول أفسد قد الحقد وهذا امللكية، العهود عىل
أن عليهم والغالب االحرتام، بعبارات ملوكهم عن يتكلموا أن النادر فمن السوربون،
االجتماعية الحياة بني يفرق من منهم وقل أثيًما. خوًضا ملوكهم أحاديث يف يخوضوا
تاريخ. أساتذة يكونوا أن يصلحون ال أنهم لتدرك إنك حتى الشخصية، والحياة
يؤرخ حني خطًرا توجيًها أحيانًا ذكاءه يوّجه وهو الناس، أذكى من تعلم كما والفرنيس
من ملك مثالب يعدد مرة أخذ السوربون أساتذة بعض أن لك أذكر أن ويكفي امللوك،

قال: إذ اآلتية بالعبارة محارضته ختم ثم املاضني ملوكهم
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جميع عىل غطت بحسنة أتى امللك ذلك أن ننىس أن لنا ينبغي ال كله هذا «وبعد
فمات»! تفضل أنه وهي سيئاته:

انقىض وقد … النكتة إلقاء يف القوم أولئك يربع حد أي إىل تريك العبارة وهذه
حساب، لها يحسب ال ضئيلة أقلية إال األنصار من له يبق ولم ورشه، بخريه امللكية عهد

الحارضة؟ فرنسا يف الجمهورية رئيس نصيب ما أفتدري
الصديق. أيها وأعجب اسمع

الذي العبايس الخليفة ذلك املشابهة تمام يشابه الفرنسية الجمهورية رئيس إن
قال:

ع��ل��ي��ه م��م��ت��ن��ًع��ا ه��ان م��ا ي��رى م��ث��ل��ي أن ال��ع��ج��ائ��ب م��ن أل��ي��س
ي��دي��ه ف��ي ش��يء ذاك م��ن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا ال��دن��ي��ا ب��اس��م��ه وت��ؤخ��ذ

حقوق له الفرنسية الجمهورية رئيس إن يشء. بيده وليس يشء، كل يملك فهو
ملك يملك مما أكثر السلطة من يملك الفرنيس الدستور بحكم فهو امللوك، حقوق تفوق
بلجيكا. أو إنجلرتا يف فالح أصغر من أضعف هذا مع وهو البلجيك؛ وملك اإلنجليز
بعض وإليك … الرئيس ذلك يملك ال ما الشخصية الحرية من يملك فرنيس وأصغر

البيان:
تحت يعيشون والشيوخ فالنواب الربملان، حل يملك الفرنسية الجمهورية رئيس
وداد يخطبون وتركهم ممزق، رش مزقهم شاء وإن عليهم، أبقى شاء إن رحمته،

ثقيل! عبء من له ويا جديد، من الناخبني
إذا إال النواب مجلس حل يملك ال الدستور بحكم الرئيس ذلك فإن مهًال! ولكن
النواب ألن النواب، مجلس حل عىل الشيوخ يصادق أن وهيهات الشيوخ، مجلس صادق
الربملان. عىل الجمهورية رئيس سلطة تتالىش وبذلك الشيوخ، انتخاب يف األمر إليهم

أو باإلعدام عليهم حكم عمن يعفو أن فبيده العفو، حق له الجمهورية رئيس
غضبه. ويخىش رحمته ترجى سيد بذلك فهو املؤبدة، الشاقة باألشغال عليهم ُقيض

اللجنة اقرتحته إذا إال العفو حق يملك ال الجمهورية رئيس فإن عفًوا! ولكن
الحقانية. وزارة يف بذلك الخاصة
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برباءة هو يقتنع أن يحدث وقد القضاء. أشقاهم من إنقاذ يف فضله ضاع هذا وعىل
له يجيز ال الدستور ألن يتعقب، أو يتدخل أن يملك ال ذلك مع ولكنه املتهمني، بعض

الخاضعني. من للدستور وهو ذلك،
غائب. وهو إذن بيشء يُقىض فال الوزراء مجلس يرأس الذي هو الجمهورية رئيس
وليس شأن، كل يف ويقضون يشء، كل يُعدون الذين هم الوزراء فإن رويًدا! ولكن
يناقض أن الدستور بحكم له وليس الحضور، رشف من أكثر الجمهورية لرئيس
يوافقوه وأن شاءوا، إن يخالفوه أن وللوزراء مالحظاته. يبدي أن فقط وله الوزراء،
رئيًسا كلمنصو وكان للجمهورية، رئيًسا بوانكاريه كان حني يقع كان وقد أرادوا. إذا
يعلم ال بوانكاريه فكان الجمهورية، رئيس دعوة يف املجلس رئيس يفكر أال للوزارة،

هافاس! برقيات تصله حني إال املجلس انعقاد بموعد
يشاء، من يُويل ومشيئاته أعماله جميع يف الترصف مطلق الجمهورية رئيس

أراد. كيف ويمنع ويعطي يشاء، من ويعزل
الدستور أن الحظنا إذا الشخصية للحرية أثر فيه وليس له، قيمة ال كله هذا ولكن
إذا إال املنشود عملها تعمل ال وترصفاته الجمهورية رئيس أعمال أن عىل ينص الفرنيس

الرئيس. إمضاء بجانب املختص الوزير إمضاء ُوضع
مخاطبة حق يملك ال الفرنسية الجمهورية رئيس إن لك قلت إذا تدهش وال
يُعّد أن له ليس الجمهورية رئيس بأن مخربك فإني ذلك معنى ما سألت فإن الجماهري،
يقدمونها ثم بأنفسهم الوزراء يكتبها وإنما الرسمية، الحفالت يف يلقيها التي الخطب
األستاذ، من التلميذ مجلس الوزير من الرئيس يجلس األحيان أكثر ويف مطبوعة، إليه
بشدة، فيها يتكلم التي واملواضع صوته فيها يخفض التي املواطن الوزير يُريه حيث

مقال»! مقام «لكل املأثورة: للقاعدة وفًقا
لبقائه؟ املوجب فما الجمهورية، رئيس مركز هذا كان إذا ذلك: بعد تسأل أن ولك
هذا إلغاء يف فكر من ومنهم السؤال، هذا يسألون أنفسهم الفرنسيني بأن وأجيبك
يف يعيشون والشيوخ النواب أن ذلك معنى هل ولكن الربملان، بقوة اكتفاء املنصب

املستبدين؟ الحكام عيش فرنسا
نوابهم عىل وقسوتهم واالستبداد، السيطرة يكرهون الفرنسيني فإن ال، ال،
أستاذًا كان أنه األساتذة بعض حدثنا وقد قاسية. عليهم ورقابتهم شديدة، وشيوخهم
بصفته يقرتح أنه وأخربه مكتبه، يف لزيارته النواب أحد فقدم الثانوية املدارس بإحدى
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األستاذ فرفض أعىل، فرقة إىل ابنه فينقل األستاذ يتفضل أن نائبًا بصفته ال لتلميذ أبًا
أفرض نائبًا بصفتي وقال: الزائر ثار وهنا وكسالن. جاهل االبن ذلك أن بحجة االقرتاح
مكتبه، من وطرده النائب وانتهر األستاذ فغضب فرقته، من أعىل فرقة إىل ابني ينقل أن
ذلك بنقل املعارف وزير من إشارة جاءت — رسية مفاوضات بعد — التايل اليوم ويف
ذلك مهزلة وكشفوا الوزير عىل واحتجوا املدرسني هيئة فثارت أعىل، فرقة إىل التلميذ

املختال! النائب
لتقع املسئول امللك لتطرد تكن لم فرنسا بأن القصة هذه عىل األستاذ عقب وقد

مسئولني! غري ملك ٥٠٠ سيطرة تحت
يكون فقد الرجال؛ كبار عىل نكبة الفرنسية الجمهورية رياسة أن والخالصة
سنني. سبع نشاطه فيُشل للجمهورية رئيًسا ينتخب ثم ألمته، الناس أنفع من الرجل
قرص يف طليًقا سجينًا كان ألنه الحرب، أيام بوانكاريه عبقرية من فرنسا ُحرمت وقد

امليدان. وبني بينه يحال حني املغوار القائد يقايس ما تعرف وأنت اإلليزيه،
يملك؟ ماذا الفرنسية؟ الجمهورية رئيس يملك ماذا

يملك ال إنه النبيل، املايض أصحاب من كان إن ماضيه، بفضل إال له سلطان ال إنه
ممن كان إذا له حد ال سلطانه يكون وقد الوزراء، إىل خالصة يقدمها الخري كلمة إال
إال يطيعون وال وعناد، كربياء أهل الفرنسيني فإن اإلخالص، وحرارة العقيدة قوة ُرزقوا

مقتنعني. راضني
يَتََفكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم ِللنَّاِس بَُها نَْرضِ اْألَْمثَاُل ﴿َوتِْلَك

كان ياما كان

كولومب، كريستوف قبل أمريكا إىل العرب وصول عن األيام هذه يف الناس بعض تحدث
عىل سيادتهم فرضوا العرب أن فيه الشك والذي طويل، تحقيق إىل تحتاج مسألة وهي
ثالثة نحو مزاحم بال واملدنية السياسة ناصية وملكوا القديمة، األمم من عظيم عدد

الشعوب. سيادة يف قليلة ليست مدة وهي قرون،
العبور أعجوبة من أخطر أعجوبة هناك أن نالحظ أن ينبغي ولكن جميل، هذا كل

األعجوبة؟ تلك هي ما القارئ يدري أو اإلسبان، يعرفها أن قبل أمريكا إىل
من أقل يف األدنى الرشق أقطار ألكثر وإيطاليا وإنجلرتا فرنسا احتالل هي تلك

عاًما. أربعني
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أوربا من لجزء العرب احتالل أن نعرف وأن الحارض، يف نفكر أن آن لقد
عىل الصرب فضيحة الشنيعة، الفضيحة هذه يف شيئًا يغنيان ال أمريكا فتح يف وتفكريهم

االستعباد.
املجد يف وزهدت الخالص يف جديٍّا فكرت لو العار، هذا محو الرشقية األمم وبيد

البيت: هذا يمثله الذي املكذوب

وم��ن��ب��ُر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��ي��ه��ا ق��ب��ي��ل��ة ف��ك��ل ش��ي��ًع��ا وت��ف��رق��وا
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زفرات
١٩٢٧ سنة يونيه ١٩ يف باريس

غ��ل��ي��ل��ي ش��ف��ي��ت وال م��رادي م��ن��ك أق��ض ل��م
رح��ي��ل��ي ف��ي وم��ح��ن��ت��ي م��ق��ام��ي ف��ي ف��ت��ن��ت��ي ي��ا

∗∗∗
س��ب��ي��ل��ي ال��ن��ج��اة إل��ى ت��ي��ه وال��ح��ب ض��ل��ل��ُت،
دل��ي��ل��ي س��واك وم��ن ن��ص��ي��ري س��واك ف��م��ن

∗∗∗
وذُب��ول��ي ه��اج��ري ي��ا ع��ذاب��ي ف��ي��ك أح��ب
ع��وي��ل��ي ال��س��ه��اد ع��ل��ى ج��ف��ون��ي وت��س��ت��ط��ي��ُب

∗∗∗
ورس��ول��ي ال��ن��وى ع��ل��ى ك��ت��اب��ي أن��ت ط��ي��ف ي��ا
ونُ��ح��ول��ي م��دام��ع��ي ق��ل��ب��ي ل��ظ��الم ف��ص��ف
وذُه��ول��ي ُح��ب��ه ف��ي ش��ك��ات��ي إل��ي��ه وان��ُق��ْل
ع��ذول��ي ج��ن��اه وم��ا رق��ي��ب��ي ج��ن��اُه وم��ا
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ال��م��ع��س��ول ل��ري��ق��ه ف��ؤادي غ��ل��ي��ل وص��ف
ال��م��ك��ح��ول ل��ل��ح��ظ��ه ض��ل��وع��ي ت��ج��ن وم��ا

∗∗∗
م��ك��ب��ول م��ص��ف��د ألس��ي��ر م��ن رب��اه
وط��ل��ول ال��م��ن��ى م��ن رس��وم ب��ي��ن ي��ه��ي��م
م��ل��ول غ��ري��ر ع��ل��ى َح��ش��اه َوْق��َد َح��بَ��ْس��َت
َم��ُط��ول ال��ع��ق��وق ع��ل��ى ض��ار ال��ع��ط��ف ُم��ص��رَّد
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اجلامع قهوة يف سهرة
١٩٣٠ سنة سبتمرب ٢٩ يف باريس

الزين أحمد األستاذ صديقي
العامرة، ربوعها إىل وحننت إليها، تشوقت طاملا التي الديار هذه من إليك تحيتي

العربية. اللغة إىل حياتها عن تُرجم فيما أخبارها وقرأت
بالوعد، أيف وهأنا بذلك، مخلًصا ووعدتك إليك، أكتب أن سألتني كنت فقد وبعُد
تعرف وأنت املتكلفون، إال يلتزمها ولم ثقيلة فإنها «هأنذا» أقل لم أن أوًال فسامحني

الحديث. ويف الكتابة يف يلزم ال ما التزام عيلّ ويثقل التكلف؛ يُملُّني حد أي إىل
العبيس عنرتة قول ببالك يمر أن حاشا ولكن صديقي؛ يا ذكرتك لقد

دم��ي م��ن ت��ق��ط��ر ال��ه��ن��د وب��ي��ض م��ن��ي ن��واه��ل وال��رم��اح ذك��رت��ك ول��ق��د
ال��م��ت��ب��س��م ث��غ��رك ك��ب��ارق ب��رق��ت ألن��ه��ا ال��س��ي��وف ت��ق��ب��ي��ل ف��وددت

من رش هو سالم يف نعيش أن علينا كتب هللا أن أوًال تعرف ألنك هذا تذكر ال
املالحة سمات من سمة أي فيك ليس أنه ثانيًا وتعرف سيوف، وال رماح فال الحرب،
وقد الجمال إىل حاجتك ما ألنه بالطبع، يجرحك ال وهذا العذاب، بسماتك نذكر حتى
الجمال إىل يحتاج إنما املرصية. الكتب دار يف البالية الصحف مغازلة عىل حياتك وقفت
وأبهاء الرقص صاالت يف األرسار يلتقط بأن الحياة تكاليف عليه تقيض متأنق أديب
أن عىل املخلصني حمد فاحمده ذلك، كل من هللا أراحك وقد وفالن، فالن أمثال الوزراء،
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بعض أو تريد، ما إىل بك يصل فصيًحا ولسانًا ثاقبًا، وذهنًا متواضعة بنية فقط منحك
اللسان. فصاحة وال القلم بالغة فيه تغني ال عرص يف تريد، ما

فقد باريس، يف الجامع قهوة إال بك يذكرني ولم صديقي، يا نسيتك كنت لقد
صحبة يف سهراتك تقيض حيث بالقاهرة، الجديدة الحلمية قهوة إىل خاطري سافر
املطلب. عبد ومحمد كيالني وكامل القاياتي وحسن الهراوي محمد األساتذة أصدقائنا
يا أتهمكم ال وأنا نواس. أبي قهوة ال الفضل أبي قهوة من وطاب لذ ما ترشبون وحيث
بخاطري يمر أن هللا معاذ كال، رخيصة، ألنها الفضل أبي قهوة تؤثرون بأنكم صديقي
يحمل معمم رجل مع األقل عىل تتناسب ال ألنها الراح تعاقر ال أنك أعرف فأنا ذلك،
حسن والسيد االحتشام، أشد محتشم رجل الهراوي وصديقنا الرشيف، األزهر إجازة
بتدبري مشغول كيالني كامل وأخونا عنه! هللا ريض هريرة أبي ساللة من القاياتي
عبد الشيخ يبقى الصهباء. منازلة يف بحياته يخاطر ال مهدم هللا عافاه وهو صحته؛
وليست منها فليس تعود، ال حيث إىل هاربة لولت الكأس رأته لو رجل وهو املطلب
أخيك عىل تطمنئ أن تستطيع املناسبة وبهذه الشعراء! زمرة يف نفسه حرش مهما منه،
ُمشعشعة أال أرشبها ال األصح عىل أو الراح، أرشب ال أيًضا فأنا الناحية، هذه من
وليس األرسار قرارة إىل روحها يرسي وال البرص، تزيغ وال املفصل، ترخي ال مقتولة
إىل أطرب أو سلف، عهًدا أبكي حني أال غبوق وال صبوح — هللا يعلم — منها يل
وتذكر الرشاب، معاقرة إىل داعية تبق فلم هلل، والحمد القلب، صحا وقد مأمول. عهد
حني الدجوي يوسف الشيخ حديث اللحظة هذه يف بخاطري يمر ما وأغرب األحباب.
مع واملاء بقوله: ذلك عىل ويعلق املاء، إال يرشب ال إنه باألزهر دروسه يف يقول كان
لم أن عىل باهلل العارف هذا مثل يتحرس كيف أعجب ذاك إذ وكنت الحمري! رشاب هذا
وأنه قديم، الكالم أن ذلك بعد عرفت ثم الحمري. فيه يشاركه ما إال الرشاب من يرزق
فأكثر حال، كل عىل معناه له الكالم وهذا املعروف. النرصاني الشاعر األخطل إىل يرجع
يف املختوم الحريق من سيكون أن يرجون ما إال يعزيهم وال كارهني، يتنسكون الناس
بأنه قهوته يصف نواس أو كان فقد هللا، إال يعلمه ال رس املختوم والرحيق النعيم. دار
كيف الجنة إىل مصريك كان إن طويل عمر بعد وستعرف نوح. عهد من عليها ختم
هناك سيكون أنه عىل الرشيف، القرآن يف ذكره ورد الذي الختم ذلك يف شعراؤها يقول
سيد يا وستنىس الرشاب؛ عتيق من كاملة أنهار هناك ستكون مختوم، غري رحيق أيًضا
يلقانا والتي املرصية، الكتب دار يف يوم كل بها تتصبح التي السوداء القهوة تلك أحمد
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حتى مكتبه، يف زرناه كلما العدوي زكي أحمد األستاذ صديقنا القاتم البُني بوجهها
املحبوب! اآلدم وجهها من فراًرا زيارته عن ننقطع كدنا

وهي الحلمية، قهوة معك وذكرت الجامع، قهوة يف ذكرتك إني فأقول: وأعود
أجلها من هجرتم سبب ألي أعرف وال بالقديمة، هي وال بالجديدة هي ال سخيفة قهوة
من بذلك سميت أنها يُظن كان وقد اآلداب»، «قهوة تسمى كانت التي األوىل قهوتكم
تقاليد من شيئًا تحفظ ال سخيفة قهوة هي العقوق! عىل هللا ولعنة حرضاتكم، أجل
فيها وليس الحسني.1 سيدنا حي يف عبده أحمد قهوة املعنى هذا يف منها وخري املايض،
فنية، لوحات وال خرائط وال صور جدرانها عىل فليس الحارض، سمات من يشء أيًضا
أو السينما، معدات فيها يضعوا أن أهلها ببال يخطر وال عود، وال قانون فيها وليس
املحتمل ومن كلثوم، أم أو نعيمة، أو بديعة، — السنة يف مرة ولو — لها يستقدموا
فعهدي وتغريداته، أغانيه ببعض هناك يطرفكم رامي األستاذ صديقنا يكون أن فقط
إنشادك يف أن عىل واإليناس! اللطف من بقايا فيه املالمح، مخرضم الصوت رخيم به
أقرتح أن يمنع ال وهذا وطرب، مرح يف السهرات لقضاء كافية ُمتعة صديقي يا الشعر
أن عىل دللتم ذلك فعلتم إن فأنكم األزبكية، حديقة مقصف إىل تهاجروا أن عليكم

الركود. يفسده الذي اآلسن كاملاء ليس وأنه املهاجرة، إىل بطبعه يميل املرصي
قهوة هي االختالف، أشد قهوتكم عن تختلف فهي باريس يف الجامع قهوة أما
واألستانة وبغداد القاهرة بقهوات عليها القادم وتُذكر الكلمة، معاني بكل عربية
وال فيها نقص ال طريفة وإسالمية عربية فمناظر برصك رفعت فحيثما والقريوان،
تطالعك التي الرشقية املوسيقى تروعك الجامع قهوة يف تجلس حني وأنت تحريف.
َمن وفيهم بغداد، من وبعضهم تونس، من بعضهم مغنون القهوة ويف األلحان. بأجمل
املواويل من وطائفة القصائد من طائفة املاضية الليلة يف سمعت وقد اإلسكندرية،2 ِمن
حني األندليس هانئ ابن يحيا كيف لتعرف معي كنت وليتك املغربية، املرصية واألدوار

والحنان: بالعطف مملوء ترجيع يف قوله املغني يردد

الكربى التجارية املكتبة صاحب محمد مصطفى الحاج الشهري الوراق يسهر كان القهوة هذه يف 1

الحرام! هللا بيت إىل سفره قبل ذلك وكان الغزايل» عند «األخالق كتاب إحراق يف الفضل أهل ليستشري
درويش! عبده الشيخ العواد هو 2

51



باريس ذكريات

ك��ح��ل��وِك ب��أك��ف��ه��م م��ا ت��ال��ل��ه ح��ل��ي��ة ج��ف��ون��ك ف��ي ال��ت��ك��ح��ل ح��س��ب��وا
ات��ه��م��وِك ِع��ط��ف��ك ت��م��اي��ل ل��م��ا م��دام��ة س��ق��وك م��ا ن��ش��وى وَدع��وك

أشوف «امتى فيه الذي والدور الجاني»، أنا روحي «عىل مطلعه الذي والدور
«صيد يغنوني أن عليهم أقرتح كدت حتى األغاني هذه إىل طربت وقد الجميل» أنس
إن ونادر، ناوي «الفؤاد أو دوا»، بلحهم يا العاليل يف نخلتني «يا أو سمك» يا العصاري
مثل يف ثمن له االقرتاح هذا مثل أن أفهمني صديًقا أن لوال لك» يعود عاد ما جفاك

بخيل! أو فقري تعلم كما وأنا القهوة، هذه
فأنا باملوسيقى، األنس يف التهاون عىل ألومكم أن واجبي من أرى املناسبة وبهذه
أيًضا الهراوي أر ولم هللا! هللا! وتقول: رأسك تهز غناء حفلة يف مرة رأيتك أني أذكر ال
واملؤلفني، الكتاب يشجع كان وإن الغناء، تشجيع عن يتوقر ولعله ذلك، ملثل يطرب
وأخونا ساهرة، حفلة إىل ذهب إن مظلم ركن يف دائًما يجلس القاياتي حسن والسيد
أغاني معه لنسمع لها حد ال بحماسة عنا يفتش كان حني الجميلة تقاليده ترك كامل
يطربه ال املطلب عبد والشيخ الحي. عبد صالح أو البنا اللطيف عبد أو ملك اآلنسة

وصاح: عقريته رفع إن إال املغني

ب��دم م��ق��ل��ة م��ن ج��رى دم��ًع��ا م��زج��ت س��ل��م ب��ذي ج��ي��ران ت��ذك��ر أم��ن

أصبحت فقد الشعر يف تخلفكم سبب هو والغناء املوسيقى عن وانرصافكم
نسبت الذي عبقر وادي الجن وادي األول واديها إىل تفزع ال مستأنسة شياطينكم
والغناء، املوسيقى عىل الفاضح تهالكه هو شوقي نبوغ يف الرس أن كما العبقرية، إليه
والتمثيل والطرب اللهو بيئات يف شوقي يقضيها التي املجنونة الطروبة السهرات ولوال
وأعدت شوقي، لقتل عصابة مرص يف تكونت كانت وقد أزمان! منذ شيطانه ملات والغناء
وبقي العصابة وانهزمت الديوان مات ذلك ومع الديوان، اسمه غليًظا «نبوتا» لذلك
ألوم وال عنيًفا، لوًما املوسيقى ترك عىل أللومكم إني النضناض. كالحية يطغى شوقي
مؤلف تعرف: كما اآلن وصناعتي األحالم. عالم معه وتركت الشعر تركت ألني نفيس
ونعم حسبنا وهو املستعان وهللا ثالث. أثاٍف وهي ومدرس، مقاالت، ومنشئ كتب،

الوكيل!

52



الجامع قهوة يف سهرة

الرتكية القهوة منها أسباب: لعدة باريس يف الجامع قهوة إىل الناس وينجذب
املنعنع الشاي ومنها أخاذ، ساحر لطف يف عاملك غري عالم إىل تنقلك التي البديعة

القاياتي: العظيم عبد السيد بقول يذكر الذي الطريف

لُ��ج��ي��ن م��ن أك��ؤس ف��ي يُ��ج��َل��ى ال��ش��اي وع��س��ج��د
ل��ع��ي��ن��ي ي��روق وذا ل��ق��ل��ب��ي ي��روق ه��ذا

فيسحرن العشاء بعد القهوة بأركان يطفن الالئي الجميالت النساء ومنها
الحب طلب يف وأمريكا والنمسا أملانيا من يردن الجميالت هؤالء وأكثر السامرين.
وموسم الشتاء، أرواح تهب حني مرص يف السياحة بموسم يذكرنني وهن والغرام.
هو الحلمية، قهوة زوار من أحد يعرفه وال أحمد سيد يا تعرفه ال مرصيشء يف السياحة
الواجب الفرض ومن والجديد، القديم العالم عرائس مرص إىل فيه تُْجلب بديع موسم
الشتاء يف مرص تزور أن والجمال املال نعمة من عليها هللا أفاض ُمرتفة غانية كل عىل
ا حقٍّ أنيقة السيدة تكون وال املجدوع! األنف صاحب الهول) (أبي سيدي لربكات التماًسا
الهرم سفح يف جلست «حينما الساحرات: أترابها تحاور وهي تقول أن تستطيع حتى
الحمار ركبت «حينما أو األهرام» حول وطفت الجمل ركبت «حينما أو الهول» أبي أمام
الحياة ظروف تمكنها لم التي والسيدة إلخ. إلخ، أمون» عنخ توت مقربة إىل وتوجهت
فيها وما مرص حديث يف النساء خاض إذا وحياء خجًال تتوارى ذلك بمثل التحدث من
املرصيني للشبان عظيمة فرصة صديقي يا هذا السياحة موسم وغرائب. عجائب من
لم سعيدة ليايل بسببه ويقضون البحار، وراء من املجلوب الحسن طرائف به يعرفون
وليس جيدة، معرفة املوسم هذا يعرف وأخوك العاص. بن عمرو وال خوفو مثلها يشهد
حميل أن تعرف فأنت كال، شقية، أو سعيدة وتجارب حوادث فيه يل أن ذلك معنى
العام يميض وقد الشوارد، الُفرص هذه أمثال اقتناص من تمكنني ال أعمايل وأن ثقيل،
كتاب املوضوع هذا يف عندي ولكن القاهرة، مغاني يف السهر طعم كيف أعرف وال
صغرية يدع لم ممتع كتاب وهو السواح» حوادث يف الفتاح، «منحة اسمه يد خط معترب
املرصيني للشبان يقع وما والسائحات، السائحني حوادث من أحصاها إال كبرية وال
أن أخىش كنت وإن للفائدة، تعميًما ونرشه طبعه النية ويف واألملانيات. األمريكيات مع
جدي دور يف اآلن ومرص املظاهرات، وتنظيم لالمتحانات، االستعداد عن الطلبة يرصف
أن حال كل عىل مانع ال أنه عىل واالجتماعية. والدستورية السياسية حياتها من خطري
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هللا بحمد ونحن املستقلة، الحية األمم يف ألمثالهم مجاراة بطرف، يشء كل من يأخذوا
كذلك؟! أليس ومستقلون. أحياء

بالفعل وأنها الجامع، قهوة اسمها أن إال فيها عيب وال جميل الجامع قهوة يف ما كل
ال السائق فإن الجامع، إىل وقال: سيارة إنسان ركب فإذا الجامع. مباني من جناح يف
والقهوة، الجامع بني يفرقون ال والسائحات السائحني وأكثر القهوة، إىل إال به يميض
وخزي عار هذا ويف املسلمني، مساجد تكون هكذا أنه أكثرهم يظن أن ألخىش حتى
لو الجامع شئون يديرون الذين الجماعة يرض الذي فما الغيور. الرجل جبني له يندى
باريس؟! يف عربية قهوة من لهم بد ال كان إن عنه بعيدة نقطة إىل القهوة هذه نقلوا
هذه فيها القهوة أركان عىل لوحة يضعوا أن اآلداب عىل املحافظة يف عندهم ما كل

.Une tenue trés correcte est exigée العبارة:
وال الطبع، ويمجها الذوق، منها ينفر وإشارات حركات للعشاق نجد هذا ومع

هللا. بيوت من ببيت يتصل بمحل مطلقا تجمل
مع أحسبهم ال ولكني يشء، من يخجلون ال وأهلها يشء، كل تحتمل باريس إن
َخِطَرة دنيوية أجنحة العبادة بأماكن تتصل أن املقبول السائغ من أن يفهمون ذلك
اللهو إال فيها يقع ال وإنه رشيف، منها الغرض إن قيل مهما واللعب، اللهو فيها يجري

… املباح
الشاعر: بقول متمثًال القهوة إىل أنتقل ثم املسجد يف أصيل كنت لقد

ج��ان��ُب وال��خ��الع��ة م��ن��ي ول��ل��ه��و أُض��ي��ع��ُه ال ج��ان��ب م��ن��ي ول��ل��ه

كرامة عىل القهوة بها تطغى التي السيئة السمعة عىل الصرب أستطيع ال ولكني
الجامع.3

إىل تحياتي تبلغ وأن القبول، موقع نفسك من خطابي يقع أن أرجو فإني وبعد
والسالم. الفضالء. زمالئك وسائر حبيب هللا عبد صديقنا

باريس، يف الجامع ومطعم قهوة مدير الصباغ طاهر الحاج الحميم للصديق نعتذر هذا مع ونحن 3

والحق. هللا لوجه أثبتناها مالحظة فتلك
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عرش الحادي الفصل

شجون احلديثذو
١٩٣١ سنة فرباير ٩

يشء.1 من الكتاب يف فرطنا ما
فقد طريفة، تأويالت فيها الدين ولرجال املجيد، القرآن يف الجامعة الكلمة هذه وردت
األسالك عن يتكلم لم وهو يشء يف يفرط لم القرآن يكون أن يصح كيف بعضهم سئل
بقوله ذلك كل إىل العزيز الكتاب أشار لقد فأجاب: الحديد؟ سكة وخطوط الربقية

تَْعَلُموَن﴾. َال َما ﴿َويَْخلُُق
ودولة األوقاف وزير معايل بني كان ما قرأت حني التأويل هذا بالخاطر مر ولقد
َعبًْدا * يَنَْهٰى الَِّذي ﴿أََرأَيَْت املصلني: عىل يقرأ أن اإلمام استطاع فقد باشا، النحاس
* ٰ َوتََوىلَّ َكذََّب إِن أََرأَيَْت * ِبالتَّْقَوٰى أََمَر أَْو * اْلُهَدٰى َعَىل َكاَن إِن أََرأَيَْت * ٰ َصىلَّ إِذَا
* َخاِطئٍَة َكاِذبٍَة نَاِصيٍَة * ِبالنَّاِصيَِة َلنَْسَفًعا يَنتَِه لَّْم َلِنئ َكالَّ * يََرٰى هللاََّ ِبأَنَّ يَْعَلم أََلْم

َواْقَرتِب﴾. َواْسُجْد تُِطْعُه َال َكالَّ * الزَّبَاِنيََة َسنَدُْع * نَاِديَُه َفْليَدُْع
يفرط لم القرآن أن إىل بالطبع يرمي كان اآليات هذه تخري حني الكارم والشيخ

األوقاف! وزير عىل الرد حتى يشء، يف
عيىس باشا حلمي مع لها القرآنية اآليات أن إىل نشري أن املستظرف من أنه غري
قرينة وماتت السابقة، الوزارات إحدى يف للمواصالت وزيًرا كان فقد عجيب: تاريخ

ما إىل نظره يلفت باشا النحاس مصطفى إىل باشا عيىس حلمي خطاب بمناسبة الفكاهة هذه كتبت 1

الجمعة. لصالة يتوجه حني املظاهرات من يقع
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حتى الرسادق أرض يطأ يكد لم ولكنه للتعزية، الوزير فذهب شاكر، الشيخ األستاذ
هللا شكر الحارضين: بعض فقال ﴾ ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل القارئ: صاح

املواصالت! وزير يا سعيك

ثقيل يشء

مسابقة يف الوزارية الدوائر بعض ستفكر أن نرجح باشا النحاس صالة وبمناسبة
باشا، سعد عن باشا رشدي أخذه الذي الدرس يتكرر أن ينتظر ذلك وعىل املصلني.

الجميع! عىل هللا رحمة
الحرب أيام يف السلطنة توىل ملا امللك) (جاللة فؤاد السلطان أن ذلك وتفصيل
رئيس يصحبه أن املفروض من وكان القاهرة، مساجد يف بمواظبة الجمعة يصيل أخذ
العلم قليل كان ألنه باشا رشدي اضطرب وهناك الترشيعية، الجمعية ووكيل الوزراء

له: قال باشا سعد مع التقى فلما الصالة، بأركان
األقل عىل وصليت األزهر يف كنت حبيبي يا أنت يسرتك، هللا سعد، يا «الحقني
يتعلم حتى لك يتتلمذ أن يريد فيمن رأيك فما نسيت، أنك أظن وما صالة، مليون

الصالة؟» فروض
والتحيات، الفاتحة زميله يعلم باشا سعد أخذ فقد وفكاهات، ضحكات وكانت

املوضوع! ولصعوبة باشا، رشدي ذاكرة لضعف ينفع، لم ذلك ولكن
أصنع، كما وتصنع بجواري ستصيل أنت عليك، ما لزميله: باشا سعد قال وأخريًا

الحكاية. كل وهذه
والسجود، الركوع يطيل األمام كان الحظ لسوء أنه غري للصالة، بالفعل ذهبوا وقد

ثقيل! يشء ساجد: وهو بالفرنسية باشا رشدي فقال
إبراهيم: بك حافظ قال الطريف الحادث ذلك ويف

رب��ي! ب��ال��ل��ه آم��ن��ت ورش��دي؟ ي��ص��ل��ي س��ع��ُد
ح��رب غ��ي��ر م��ن ج��اء ق��د ج��دي��د ف��ت��ح وذاك
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شجون ذو الحديث

أِل��نْ��ب��ي ي��ص��ل��ي ح��ت��ى ف��ؤاًدا أب��ق رب ي��ا

عليه، كنت ما عىل املشكلة وستبقى … اللنبي اللورد إىل األخري البيت يف واإلشارة
أن قرأ أن إال بال يف له تخطر ال من ومنهم الصالة، تقاليد نيس من الوزراء ففي

الحسني! سيدنا حي يف الجمعة صالة بعد قامت مظاهرة

السباعي لوعة

لكتاب وترجمته العربية، اللغة أدباء أكثر عىل كبري فضل السباعي محمد لألستاذ
يطبع ال لم أدري وال املتأدبني، مكاتب به تزدان ما أبدع من تزال وال كانت األبطال

والجالل. الخطر من يستحقه ما مع يتناسب طبًعا الكتاب ذلك
وحدته،2 هللا آنس العقاد، األستاذ صديقنا ولكن اآلن، إىل السباعي األستاذ أر لم
نشري أن ويكفي سيارة، صحيفة يف تنرش أن يمكن ال عجيبة أحاديث عنه يحدثنا كان

الغرامية! ملخاطراته املختارة األماكن من كان زينب السيدة ميدان أن إىل
من وراءها ما أقدر ألني أبتسم وأنا السباعي األستاذ خواطر أقرأ أن تعودت وقد
أن إىل الوجدانية، خواطره يف يلهو الرجل أن دائًما أفرتض وكنت واالضطراب، القلق

يقول: رأيته

مصادفة أيديكم يف هذه كلمتي وقعت إذا الجيل هذا أهل يا هللا ناشدتكم
موهومة آفة اشتكي بأني تتهموني وال منها، تسخروا وال بها، تهزءوا فال
الحب آالم وأن اإلحساسات، كواذب من العواطف بأن محتجني خيالية، ونكبة
وأنه وظائفها، وأصح النفس ملكات خري والرتوي التعقل وأن وأحالم، أوهام
والسياسة واألسهم والبنك والسمرسة البورصة إال الحياة هذه يف حقائق ال
الخ. العضالت، وقوة البدن وصحة القمار ومائدة الطعام ومائدة والنقابات

إنقاذه إىل السبيل كيف ولكن خطر، يف السباعي واألستاذ جّد، يف جّد إذن املسألة
السطوح! إىل ويجري يأخذها حتى حب بقطعة يظفر أحدهم يكاد ال الجيل هذا وشباب
يقول: الذي هو أليس والعزاء، السلوة إىل سبيًال يعدم ال السباعي األستاذ أن عىل

املقال. هذا كتابة عند سجينًا العقاد عباس األستاذ كان 2
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محياك صحيفة يف منظومة الحسن سورة حرمتنا جمالك! سرت املحاولة أيتها
يف نراك دمنا ما تحتجبي لم فأنت منثورة، الطبيعة صحيفة يف فقرأناها
رسيانه، والربق ملعانه، النجم منعت فهال النمري، والجدول املنري، الصباح

ألحانه؟ والطري جريانه، والنهر

علل وقديًما عناء، وال شقاء فال السباعي، األستاذ عىل اطمأننت اآلن هلل! الحمد
قال: من ذلك بمثل نفسه

ت��داِن ل��ن��ا ف��ذاك وإي��ان��ا ع��م��رو أم ي��ج��م��ع ال��ل��ي��ل أل��ي��س
ع��الن��ي ك��م��ا ال��ن��ه��ار وي��ع��ل��وه��ا ت��راه ك��م��ا ال��ه��الل وأرى ن��ع��م

بنور االكتفاء يف وسأجتهد السباعي، األستاذ أزمات تشبه أزمات بي مرت وقد
يُرى ال بالد يف اآلن أعيش أنا أسفاه! وا ولكن، الربق. ورسيان النجم، وملعان الصباح،

العزاء؟ فكيف برق. وال نجم، وال قمر، وال شمس، فيها
زعمت التي كتلك حبيبة لك تكون أن عىل نعيم العشق سباعي؟ سيد يا الحق أتريد
عالم يف فهو اآلثار، وتقبيل بالديار، الطواف أما األحايني، بعض يف ا رسٍّ تزورك أنها
جديد! باشا صدقي إىل إذن أحوجك فما االقتصاد، عالم يف القطن أزمة يشبه الحب

راسني مسيو يا تزوج

هللا عباد من صار بأنه االقتناع عىل خواطره بعض يف يحملنا السباعي األستاذ أن عىل
يقول: إذ املخلصني،

قصارى هو والخيانة والغش الغدر هذا األمل، أسباب تقطع عىل هلل الحمد
رحيقها رشفك بعد الكأس عكارة هذه … يهوى التي املرأة من اإلنسان حظ
هذه الخلية، قرص من العسل أخذك بعد إليه تنتهي الذي الشمع هو هذا …

القذرة. الحب جيفة

املعروف كان فقد الفرنيس، الشاعر راسني شأن من كان ما الكلمة هذه ذكرتنا وقد
البحث بعد ظهر ثم فيدر، رواية عىل النقاد تحامل من غضبًا املرسحي التأليف ترك أنه
روحيون رؤساء له كان فقد الدينية، الحياة إىل للرجوع نفسه رسيرة يف يتهيأ كان أنه
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أخذ فلما الشباب، أيام طوال له مغاضبتهم عىل صرب وقد واملمثلني، التمثيل يكرهون
وكذلك الكنيسة. حظرية إىل والرجوع املرسحي التأليف هجر يف فكر الذبول يف عوده
يعرفه كان رئيسه ولكن الرهبان. لحياة يُعده أن إليه يطلب الروحي رئيسه إىل ذهب
عن يتوب لن وأنه نساء، زير كرًها أو طوًعا سيظل أنه يقدر وكان نفسه، يعرف كما
راسني! مسيو يا تتزوج أن كله هذا من خري له: قال ذاك وإذ باريس، ميادين يف جوالته
مسيو يا تزوج عنوانه: مقاًال يكتب أن إليه يطلب فيمن السباعي األستاذ رأي فما

راسني!
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السباعي جواباألستاذ

مبارك زكي الدكتور النابغة األستاذ إىل

الرشيقة، يراعتك عني دبجتْها التي كملتك واإلعجاب الشكر بمزيد قرأت
فادحه، من يريحني أن خالفها ليشء كان ما الهم من عبأ كاهيل عن فطرحت
قادحه، من يجريني أن لغريها كان ما الكمد من ُشواًظا كبدي عن وأطفأت
ونفائسك ُمَلحك بدائع قراءتي أثناء أشعر كنت ما فكثريًا سيدي، يا عجب وال
وددت طاملا ولقد وروحك، روحي بني وامتزاج وطبعي، طبعك بني بائتالف
بيننا التعارف يحصل أال هللا قىض ولكن وتسامرنا، فتحادثنا بك التقيت لو
الِفيح والتنائف واآلكام، البيد املهامه وبيننا األرضية الكرة طريف عىل ونحن إال
يصلني أو صوتي يصلك وأّال وخلجان، وبحار ووديان، وسهول واآلجام،
بالجم ويمر عاملني، دفتي ويقطع قارتني، شطري يجوب أن بعد إال صوتك
والثقافات، واللغات املدنيات وشتى البرش وصنوف الناس أجناس من العديد

التي املباركة الزكية تلك رسالتك هللا فحيا

م��م��ش��اه��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��د ال وأخ��ط��اره ال��ن��وى ع��ل��ى م��ش��يً��ا ال��ه��ول إل��ى ت��خ��ط��ت

مصاب أبكي وأنا وأعوام، دهور بل وأيام، شهور عيلَّ مىض لقد سيدي!
لوعة وأضج بي، وما املحن كوارث من بها ما وأندب مصابي، يف اإلنسانية
يخيل حتى وأرعد، وأبرق وأزبد، أُرغي وتارة وحنينًا، حرقة وأنتحب وأنينًا،
النور بقطرات عيلّ وتدمع وعطًفا، شفقة إيلَّ ترنو النجوم أعني أن إيل
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حرسة يصطفق واملوج ووجدانًا، أىس معي تُعِول الريح وأن ولهًفا، أسًفا
عزاء، كلمة حواء بنات من وال آدم بني من أسمع وال ذلك كل وتحنانًا، يل
وال كال، ُمواس، إسعافة وال آس، معونة أجد وال الدعاء، يلبى صوتًا أو
قدح، وال مدح ال مستنكر، وال متسخط وال متربم وال متألم، وال يل متعجب
بني بكلماتي أهتف كأني «قبض» وال بسط وال استهجان، وال استحسان وال
حديد يف أرضب وكأني وأوثان، أصنام عىل أعكف أو وأطالل، بالية رسوم
الوسنان األصم الجيل هذا مع وكأني رماد، يف وأنفخ واد، يف وأصيح بارد،

القائل: قال كما

ل��ل��ذم ي��رت��اع وال ل��ل��م��دح ي��رت��اح ف��م��ا
رس��م س��ائ��ل��ي وق��ف��ن��ا س��أل��ن��اه إذ ك��أن��ا

بالصد وأقابل أتقرب أن «الحساس» الحي الشعب هذا يف تعودت وكذلك
وأصاَدم وأستعطف وأستدني واالنقباض، بالجفوة وأُلقى وأتزلف واإلعراض،
عىل أسهر ممن وأُكافأ وأسهد القلم صناعة يف وأسهر واالبتعاد، بالنفرة
اليد إثر واليد املنة تلو املنة للناس وأزلف والرقاد، بالوسن مصلحتهم
املخجالت، املخزيات هذه القوم من ألفت حتى واإللحاد، بالكفر وأجازى

رش. كل وتوقع خري، كل من اليأس عىل نفيس ووطنت

ال��ص��ب��ر إل��ى ال��ب��الء ط��ول وأس��ل��م��ن��ي أل��ف��ت��ُه ح��ت��ى ال��ض��ر م��ن ت��ع��ودت

الرسور من الزمن سالف يف لها كان ما بعد عندي القلم حرفة وأصبحت
من بل واألنس، الطرب من مقفرة ناضبة جدبة، جافة حزينة، كاسفة واللذة
يد يف املزمار من ومسكنة بؤًسا أشد يدي يف القلم وأصبح والسلوة. العزاء
وأشبه املرسور، رنة إىل منه الثكىل أنة إىل أقرب نغمه ترى املتسول، الشحاذ
يشء أشبه يدي يف القلم رصير وكذلك البشري، بصوت منه النعي بصوت
املهد من يحملها لنفائسه نعش قلمي فإنما عجب وال النعش، أعواد برصير

بعد. ومن قبل من األمر وهلل اللحد، إىل

62



السباعي األستاذ جواب

سيدي يا كنت والركود الجمود ومن والقنوط اليأس من الحال هذه وعىل
والعرفان، العلم نور — النور وسماء املدنية أفق من كلمتك عيلَّ هبطْت حني
وأنهضْت همتي، وحركْت غلتي، وشفْت لوعتي، فأطفأْت — واألماني واألمل

عزمتي:

ال��رم��يِّ ش��اك��ل��ة وأص��اب ج��ٍو ه��مٍّ ك��ل ك��ت��اب��ك ج��ل��ى ل��ق��د
ال��ج��ن��يِّ ال��زه��ر م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى وأن��دى ق��ل��ب��ي ف��ي أل��ّذ وك��ان
ال��ُح��ل��ىِّ م��ن ال��غ��ان��ي��ات ص��دور ��ن تُ��ض��مَّ ل��م م��ا ص��دره ��ن وُض��مِّ

من واألمواج األدب بحار يف حريان تائها رسالتك ورود قبل كنت ولقد
بني ناشبة معطلة واقفة األدب وسفينة راكدة، آسنة واألمواه جامدة، حويل
من نفحة إال صوتك يك فلم واليأس، والنحس واإلفالس، الفقر صخور
القنوط ومن حياة املوت من فأبدلتنا وريحان، هللا من وروًحا اإليمان، نفحات
يقرأ غريك يكن لم ولو أتقياء. وقوًما أصفياء، معًرشا هلل أن وأعلمتنا رجاء،

وناًرصا. ومؤيًدا ومقدًرا، مشجًعا بك حسبي لكان كلماتي
مداعبًا، منك أرق رأيت ما وتاهلل سيدي، يا كلمتك يف طويًال داعبتنا لقد

ومطايبًا. مفاكًها ألطف وال
والخروج يسد، ال باب وهذا الغانيات موضوع باب علينا فتحت ولقد
بعضهم: قول إال الغانيات يف أقول وماذا فيه، الدخول من مرة ألف أسلم منه

ت��ري��ان م��ا غ��ي��ر ال��غ��وان��ي ف��ي أرى ف��إن��ن��ي ب��ال��غ��وان��ي ت��س��أالن��ي ف��إن

باختتالنا وحذًقا مهارة أشد مشعوذين وال سحرة أعرف ال سيدي يا إني
وملجرد سبب، وبدون وبسبب سانحة، فرصة كل لدى واختبالنا واحتبالنا
الضحك وملجرد — وأسماها عواطفنا بأقدس — بعواطفنا والعبث بنا اللهو
وبمنتهى البساطة، بمنتهى أالعيبهن بنا يلعبن وتراهن النساء، من علينا
ودأبهن طبعهن سيدي يا وهذا والرباعة، الحذق وبمنتهى والوقاحة، الجرأة
العجب وأعجب مطلعها. إىل غروبها ومن غروبها، إىل الشمس مطلع من يأتينه
والفاسدات، الصالحات بني خالف وال فرق ال سواسية جميعه ذلك يف أنهن

والقاسيات. والرقيقات والخفرات، والجريئات والخبيثات، والطيبات
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إىل أوفق أن وأرجو حني، إىل متاع املحطمة، يراعتي من نفثة هذه
والسالم. ذخًرا، لألدب هللا أبقاك وملحك، تحفك تحرمنا وال أمثالها،
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الوجود عىل ثورة
١٩٢٨ سنة سبتمرب ٨ يف باريس

القاياتي حسن السيد إىل
العزيز صديقي

االنرصاف بعض منرصف واألدبية الفلسفية حياتي يف أنني لتعلم إنك
حياة وأحيا الشاعر، قلب بفطرتي أحمل ولكنني والخيال. الشعر جو عن
أحيانًا الفطرة وتغلب واألحاسيس، واملشاعر العواطف يمس ما كل يف شعرية
أنظم ال هذا مع وأنا الوجدان. نفحات من نفحة العلمية أبحاثي عىل فتُلقي
من الفرار أستطيع ال بحيث القلب، وفاض النفس، جاشت إذا إال الشعر
فال قصيدة، أو مقطوعة، أو بيتًا، يل رأيت فأن واألوزان. القوايف شيطان
وجدانية أزمة هي وإنما املوزون، الكالم ذلك صياغة يف مختاًرا كنت تحسبني
بقلب العالم يف يعيش من يعرفها القهر من حدود يف به أنطقتني عقلية أو
أن رأيت الوجود، عىل الثورة يف قصيدة وهذه … الفيلسوف وعقل الشاعر
تمحو رسالة، أو بقصيدة، تعارضها أن ولك باريس، من تحية إليك، أهديها

والسالم. القراء. نفوس من أذاها

ال��دار ُغ��رب��ة ي��ش��ك��و ال��ن��ي��ل إل��ى ف��ت��ى م��راب��ع��ك��م ف��ي ي��ح��ي��ا ال��س��ي��ن ِج��ي��رة ي��ا
أب��رار غ��ي��ر ص��ْح��ٌب ال��ح��وادث إل��ى وأس��ل��م��ُه ل��ي��ال��ي��ه ع��ل��ي��ه ج��ن��ت
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أس��ف��ار ِن��ْض��و وج��س��ًم��ا ُم��ع��نٍّ��ى روًح��ا غ��رب��ت��ِه َألْواء ف��ي ال��ده��ر أح��ال��ه
وَض��رَّار ش��ظ��اي��اه��ا م��ن ب��ن��اف��ع م��خ��اط��ره ت��رم��ي��ه ال��م��ج��د إل��ى ي��س��ع��ى
ال��غ��ار م��ن إك��ل��ي��ٌل ال��ح��رُّ ب��ه��ا ي��ش��ق��ى ع��ادي��ة ك��ل ُع��ق��ب��ى أن ع��زاؤه

∗∗∗
ج��بَّ��ار أح��ش��اء ف��ي ال��غ��ي��ظ ك��وق��دة ل��ُه ال��ق��ل��وب ت��رت��اُع ال��ب��رق خ��اف��َق ي��ا
ب��إع��ص��ار ق��ل��ب��ي وم��ن األن��ام تُ��ْردى ب��ع��اص��ف��ة روح��ي م��ن أُه��دي��ك ت��ع��ال
ن��اِر وم��ن ك��ي��ٍد م��ن يُ��ج��نّ��ون وم��ا س��رائ��ره��م ت��درى ال ال��ن��اُس م��ا ال��ن��اُس
إق��ص��ار أّي ق��وٌم ال��ل��ؤَم ألق��ص��َر م��ص��ائ��ره��م ع��ن ي��وًم��ا ال��غ��ي��ب يُ��ف��ص��ح ل��و
وأش��ع��اري أم��ث��ال��ي ن��ف��ع ع��س��ى ف��م��ا ف��ط��رت��ه��م ت��ط��ه��ي��ر ف��ي ال��ن��ب��ي��ون ح��ار

∗∗∗
وإس��راري ج��ه��ري ف��ي ال��ش��ك ي��غ��ت��ال��ن��ي خ��ط��ٍر ع��ل��ى ل��ك��ن��ي آم��ن��ت رب��اه
ال��ب��اري ال��م��ب��دع ُص��ن��ع ع��ش��اق تَ��ش��وُك م��ب��ع��ث��رة أخ��الًط��ا ال��ن��اس ف��ي ي��َت س��وَّ
خ��تَّ��ار غ��ي��ر ق��ل��ب ظ��ل أرى وال واع��دة ال��ود ب��ص��دق وج��وًه��ا أرى
ض��ار ج��اح��ٍد ب��ق��ل��ب ح��م��اَي ي��رع��ى وأن��ص��ُره أُواس��ي��ه ع��ش��ي��ر م��ن ك��م
ب��إص��رار ت��س��ب��ق ل��م ال��ش��ع��ر ب��ه��ا أل��ق��ي غ��ل��ب��ت ن��ف��ث��ة ه��ذي ال��ل��ه غ��ف��ران��ك
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اآلداب وأساتذة األدباء
١٩٣١ سنة فرباير أول

برنامج لها األربعاوات وهذه فرانسيز، األليانس أربعاوات لحضور دعوة وصلتني
يكون أن فيه يراعى عمومية ملحارضة األليانس مدير يختاره الذي فاألربعاء خاص،
والكليات، املعاهد يف اآلداب أساتذة غري هؤالء األدب ورجال األدب، رجال من املحارض

.Professeur de literature كلمة غري Homme de letters كلمة: فإن
والفنية األدبية معارفهم كسبوا األدب رجال أن مرجعه الوصفني بني والفرق
إىل وصلوا قوم فهم اآلداب أساتذة أما الشخصية. الدراسات طريق عن والعلمية
العلوم يف التفوق يظهرون ملن الجامعات تمنحها التي األلقاب طريق عن مناصبهم

الدقيقة. الجامعية الدراسات طريق عن واآلداب
رسمي، فرق وهو اآلداب، وأساتذة األدب رجال بني الفرنيس الجمهور يفرق وكذلك
طريق عن إال املادية املكاسب إىل يصلون ال األدب رجال فإن معناه، وله داللته له ولكن

املحارضات. وإلقاء والتأليف الصحافة
املعاهد ويف املعارف وزارة يف وكراسيهم مناصبهم فلهم اآلداب أساتذة أما
الدراسات أن الحق من فإن هؤالء، أو أولئك بأفضلية تحكم أن الصعب ومن والكليات.
إال الجامعة ألقاب من لقب إىل الرجل يصل وال واملشاق، الجهود بأعباء ُمثقلة الجامعية
من الظروف حرمته الذي األديب أن كذلك الحق ومن موصول. وشقاء ُمعجز عناء بعد
شخصية دراسات بعد إال املثقف الجمهور عىل السيطرة يستطيع ال واأللقاب الدرجات

األقلون. إال عليها يصرب ال طويلة
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األدب فرجال اإلنتاج، حيث من اآلداب وأساتذة األدب رجال بني ظاهر فرق وهناك
أذواق تمس التي املسائل إىل جهودهم يوجهون التأليف أو بالرتجمة يشتغلون حني
والروايات، بالقصص يهتمون لذلك فهم خاص، بنوع وعواطفهم، ومشاعرهم الجماهري
اآلداب أساتذة أما الفراغ. أوقات يف عليه اإلقبال الجمهور يستطيب مما ذلك إىل وما
غري عليها يُقبل من تجد ال التي املعقدة الصعبة املوضوعات يف التأليف عىل فيحرصون

العميق. البحث عشاق من شاكلهم ومن واملدرسني، الطلبة
بليًغا، تأثريًا الجماهري يف يؤثرون األدب فرجال وعيوب. مزايا الوجهتني ولهاتني
الروحية مشاكلهم درس يف ويسايرونهم يفهمون التي باللغة الناس يخاطبون ألنهم
األحيان. بعض يف الكرامة ضياع وإىل اإلسفاف إىل بهم تصل قد خالبة بطريقة والعقلية
يبالغون ولكنهم الطالب، جماهري هي العدد، قليلة جماهري يف يؤثرون اآلداب وأساتذة
عقله يف يصاب أن إىل األمر به يصل من ومنهم مملة. درجة إىل والتصون التحفظ يف
التحامل من الفرنسية األوساط بعض يف نجده ما صح هنا ومن والضيق. بالزمانة
الضيق الرجل يصفون والفرنسيون العقل، وضيق بالحمق ورميهم الجامعة رجال عىل

املكاتب»! «فريان الجامعة رجال ويسمون جامعي، عقله بأن الذهن
الجماهري، يف املبارش التأثري يستطيع من الجامعة رجال من تجد أن النادر ومن
له يكن فلم لالنتخابات تقدم ثم عرصه، يف األدب أساتذة أكرب رينان إرنست كان فقد
وتعود املثقفة، الجماهري مخاطبة تعود الرجل بأن ذلك نصيب، الناخبني عواطف من
وغاب األمر عليه التبس الشعب سواد واجه فلما إليه، يستمعون من ذكاء عىل االعتماد

الصواب. وجه عنه
من لديهم ألن الشعبية؛ املعارك كسب عىل الناس أقدر فهم األدب رجال أما
أن القارئ وحسب الجماهري، أنفس من يقربهم ما والخلق الذهن ومرونة الكياسة
ألفوا يكونوا أن األقل عىل يجب فرنسا يف االنتخاب معارك يخوضون الذين أن يعرف
األهايل ملتقى وهي القهوات، يف إال بناخبهم يلتقون ال ألنهم ذلك؟ ولم الرشاب، إدمان
ماذا عليه: قادم كل يسأل وأن القهوة إىل يذهب أن املرشح واجب فمن األقاليم. يف

األصوات! لكسب الوسيلة هي وهذه مًعا. يرشبان ذاك وإذ تطلب؟
أبي قهوة يرشب ال الذي ألن الفضل أبي بقهوة يكتفي أن باملرشح يليق وال

«مسيو»! بلقب الفرنسيون عليه يبخل نواس
كثرة من أمعاؤهم تلفت قوم وهم الحال هذه يف األدب أساتذة يصنع فماذا
بقية والعلمية، والفنية األدبية النصوص ونقد املعاجم، مراجعة فيهم تُبق ولم الجلوس،
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وتنافر اختلف ما فهم بها يستطيعون الحس، ورقة الذهن، وصفاء الجسم، نضارة من
الحياة؟! يف ومذاهبهم وميولهم الناس أذواق من

إليها يتنبه قلما فروق املتأدبني، من الصنفني هذين حياة بني فروق وهناك
بيشء. نفسه يطالب وال يشء، كل ينتظر الذي الجمهور

موظف فهذا الدولة، مناصب من به يظفرون ما عىل يحسدون قد اآلداب فأساتذة
الثانوية، املدارس كربيات من مدرسة يف مدرس وذاك العمومية، املعارف وزارة يف فني
هموم يف التفكري من أصحابها تحمي قد مناصب وهي اآلداب، كلية يف أستاذ وذلك
املنصف أين اآلداب؟ أساتذة يعانيه الذي البالء حقيقة يف أحد يفكر هل ولكن املعاش.
مكتبه يف كارها أو طائًعا نفسه يسجن حني الباحث يقاسيها التي املصاعب يقدر الذي
«أموت الفراء: يقول كان كيف اآلن يفهم الذي من مساء؟ يف أو صباح يف يفارقه ال
يف طويلة أعواًما يقيض قد الباحث أن يعرف الذي من حتى؟» من يشء نفيس ويف
يراه قد الجمهور أن حني يف يشء كل ذلك يرى وهو غلطة، تصحيح أو كلمة تحقيق
اآلداب أساتذة أن يعرفون الذين األمور بواطن إىل النافذون أين الوسواس؟ من نوًعا
بني الحبس عواقب أنفسهم ليقوا والطبش املرح لحظات من لحظة إىل يحتاجون قد
واإلسفاف؟ بالتبذل يرميهم قد العام الرأي ألن يستطيعون؛ ال ثم والجدران، املكاتب

زمان! منذ سكت لقد فالن؟ األستاذ يصنع ماذا الناس: يقول مرة من وكم
شغلتني لقد أجاب: إن االحرتام يضمن ال ألنه الجواب يستطيع ال األستاذ وذلك

السنوات! هذه يف «حتى»
ال القارئ إن واألوزان! واملكاييل األحجام عرص يف اآلداب أساتذة يصنع ماذا
قلما مساكني األدب وأساتذة الصفحات، يعد أن قبل األيام هذه يف الكتاب يشرتي
من بالنفرة عليهم تقيض ومهنتهم وتجريد، تهذيب عمل عملهم ألن اإلسهاب؛ يحسنون

األلفاظ! دولة يف املعاني رجال ويح فيا والتهويل. التزويق محاسن
الجيل، هذا يف اآلداب أساتذة من يكون أن الرجل يقبل أن خطرية لتضحية إنها
بحفظ تُجاَزى قلما مهنة األستاذية ألن التضحيات؛ عظائم بجانبها تصغر تضحية
األستاذ أن هي واحدة، فكرة إال أصحابها أنفس يف همومها من يخفف وال الجميل،
يصرب أن وعليه االمتثال، غري به يليق ال الجيش يف جندي فهو الواجب، يقفه حيث يقف
إال قوتها تكتمل ال الحقة األستاذية ألن يت، الصِّ وبعد الشهرة بروق لعينيه بدت كلما

الخمول. ظالل يف
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بليًغا جرًحا نفسه تُجرح وقد النسيان، كل يُنَْىس قد لواجبه املخلص األستاذ إن
رشحت الذي (أنا يجيب: أن يستطيع ال املسكني فإن أنت؟ من يسأله: من يجد حني
السواد نظر يف هذه فإن الشعرية) الصور نظرية صاحب (أنا أو العذراء) الرسالة

حساب! لها يحسب ال توافه
األساتذة حسب فهو املحسنني أجر يضيع ال الذي شأنه عز هللا يبقى كله هذا وبعد

الوكيل! ونعم

حالهم؟ كيف األدباء، أو األدب، ورجال
ما ننظر تعال ولكن اآلداب، أساتذة من الجمهور يف أثًرا أبعد أنهم إىل أرشت لقد

املحسودين. هؤالء حظ
وإقامة وزارات إسقاط منهم كثري وبيد الصحافة، يف يعملون منهم كثريًا إن
فهل النفوس، أعماق إىل تنفذ جذابة روايات يرتجم أو يؤلف من وفيهم وزارات،

سعداء؟ نعدهم أن هذا مع نستطيع
ُخلق منذ الطبيعة سنة وتلك والبؤس، الغواية يف ارتطم إذا إال ينبغ ال األديب إن
صهرتهم إن إال روح األدب لرجال يكون أن املستحيل من يكون ويكاد اليوم، إىل األدب

واألحزان. الهموم
لني من الحياة يف بما هم تأثروا إن إال قرائهم يف يؤثرون ال أنهم ذلك إىل أضف
وهزلهم، جدهم يف وشاركوهم الناس عارشوا إن إال هذا من يشء يقع وال وبأساء.
وما الشك وما الضالل، وما الهدى ما وعرفوا وجنونهم، وعقلهم وجهلهم، وحلمهم

واملال! والعافية الِعرض ثمنه فمن هيهات! ثمن؟ بال أتحسبه كله وهذا اليقني،
إال األمر حقيقة يف ليس الخطاب وفصل الحكمة فيشعرك له تقرأ الذي الكاتب إن
والكأس، الحب بني القلب موزع األحوال أكثر يف وهو الرشاد، طريق ضل بائًسا رجًال
بريون أو ميسيه بؤس عن النقاد حدثك أو والشعراء، الكتاب ضالالت عن سمعت فإن
ارتبطت فقد هؤالء، شقاء يف السبب بعض كنت القارئ أيها أنك فاعلم بودلري أو
أو بهم، بإعجابك متصًال إخفاقهم أو نجاحهم يكون أن عليهم وُكتب بحياتك، حياتهم
خفية ونزغات شهوات لك فإن نفسك؛ تعرف ال قد القارئ أيها وإنك عنهم، انرصافك
شائق حديث يف عليها يطلعك من إىل حاجتك البؤساء أولئك ويفهم عنك، أكثرها يغيب
والشهوات األهواء عن مسلسل حديث فهو ذلك، عن يخرج ال صميمه يف واألدب خالب.
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وإقبال وصفاء، وحقد وإيثار، وأثرة وقبض، وبسط وبغض، حب من وامليول: والنوازع
وإعراض.

مكتبه إىل يده يمد ال ألنه نفسه، يضيع حتى مرضاتك إىل يصل ال والكاتب
ومن حي، إىل حي من يتنقل وإنما عناء، وال تعب بال اة موشَّ ة محربَّ الرسائل فيخرج
كذلك يزال وما والخبيث، والطيب واملر، الحلو ويرى ناد، إىل ناد ومن ملعب، إىل ملعب
بياض عىل ويسكبها روحه، فينقل يعود ثم نفسه، ورسائر قلبه، أرسار تتفتح حتى

القرطاس.
ذلك؟ أتفهم

نعم.
لهم خلق ال األدب رجال أن إىل مطمنئ نفسك وأنت اإلدراك! تمام تدركه ال إنك
ما كل إليهم وتضيف تعرف، ال وما تعرف بما عنهم تتحدث هذا أجل ومن دين. وال

املنكرات! من ببالك يمر
الذين لهؤالء يكون فقد النسبية، الشئون من والخلق الدين أن الحظ حسن ومن
عربدتهم يف يكونون وقد مرص، سماء من وأصفى املاء، من أطهر ضمائر تجرحهم
سود الوجوه بيض وهم الناس يلقون الذين املتوقرين املتجملني بعض من هللا إىل أقرب

القلوب!
الرجل هذا القراء، من األلوف ألوف وشقائه لبؤسه بكى الذي ميسيه دي ألفريد إن
واالكتئاب، الضجر من به (ينعمون) ما عىل رفاقه يحسد وكان البؤس، يتشهى كان
ألن املشئوم؟ الحظ هذا عىل يتلهف كان لم أفتدري وأبكى. بكى حتى يتباكى زال وما

الخطوب. وأصمتْهم األشجان قلوبهم أدمت أدباء ينتظر كان الجمهور
فيهم تبسط أن إال اللهم يشء! ال املساكني؟ أولئك لرحمة القارئ أيها أعددت فماذا
واألحاسيس، العواطف ميادين لك يفتحوا ولم سبيلك يف يشقوا لم كأنهم الحديد، لسانك
وال كانوا فقد الشقاء، وأيام اللذة للحظات ذخرية ونثرهم شعرهم تتخذ لم وكأنك

األنني. ونربات الفرح لوثبات أوتاًرا يزالون
اآلداب؟ أساتذة أم األدب رجال أشقى: الصنفني فأي

تشاء. بما فاحكم وإخالص، نزاهة يف الطائفتني هاتني حظوظ عليك عرضت لقد

عن محارضته ليلقي البري هوج املسيو تقدم حني بالنفس مرت خواطر فهذه بعد أما
يُدعوا بأن الشهرة لهم سمحت الذين األدب رجال من وهو الالتيني، الحي ذكريات
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وهلة ألول هيئته ملحت وقد تزيد، أو فرنك مائتي معلوم، بأجر محارضات إللقاء
بخشبة تليقان وطالقة ذالقة الرجل ويف الجمهور، أهواء تملق عىل حريص أنه فأدركت
خليق أنه عىل تدل الشباب من بقايا وشمائله وقوامه وجهه ويف املنرب، كريس ال املرسح
من نصيبًا رزق من إال يفهمه ال حي فإنه الالتيني، الحي عن ذكريات له تكون بأن
أنتظر كنت بما الالتيني الحي عن يتحدث لم هذا ومع الروح. وصفاء الصبا، نضارة
صفق الجمهور أن يمنع ال هذا كان وإن السوربون، حي يف شبابه قىض رجل من
بذلك يعيشون من إحساس هو وما املحارض ذلك قال فماذا مرة. عرشين من أكثر له
غرائب من فيه بما يفاجأ حني الغريب يفهمه وكيف الشباب؟ حي يسمى الذي الحي

وأعاجيب؟
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الشباب ذكرياتحي
١٩٣١ فرباير ٢٥ يف باريس

ما وأبلغ وأرشف بأجمل الشباب حي وهو الالتيني، الحي هو باريس يف الشباب حي
أو بأذاننا عنها سمعنا أو بأعيننا رأيناها التي الدنيا يف وليس الكلمة، هذه به تنطق
الشباب أزاهري فيها تتفتح بقعة كلها الدنيا يف ليس األولني، أساطري يف أخبارها قرأنا
باريس. يف الالتيني الحي رواد يرى كما عبريه، ويتأرج أغصانه، وتتمايل أوراقه، وتندى
وأن الوجود، أودية من الوادي ذلك يف أال قدرته، جلت هللا، صنعة املرء يعرف وال
أجل هللا بأن الجاحد لتقنع ميشيل) سان بولفار (تصغري ميش بول يف واحدة لحظة

يصفون! عما هللا تعاىل املكابرين، أوهام صنعته نقد إىل تتطاول أن من وأعىل
ظنك ما املالح؟ أرساب من عليها يجري من بحب تنطق أرضه تكاد بواد ظنك وما

الجمال؟ وروعة الشباب، نضارة من العالم يملك ما أرق جمعت الدنيا من بقطعة
أن الشعراء وأبلغ الكتاب أفصح قدرة يف وليس الشباب، حي هو الالتيني الحي
حي الشباب، حي يقول: أن به املفتون وقصارى أهله، هو بما الحي ذلك عىل يثني

الشباب!
ذكريات عن محارضة ألقى البري هوج املسيو أن سالفة كلمة يف للقارئ ذكرت لقد
محارضته وابتدأ هوج املسيو وقف لقد التفصيل: بعض الكالم أفصل واآلن الحي، ذلك

الشباب! الشباب! الشباب! عنيف: برصاخ
املسيو تأملت وقد السامعني، دموع لها تجري كادت شجية بكلمات يهذي أخذ ثم
تدل وصباحة رشاقة من بقايا فيه ولكن الزمان، به امتد قد رجل هو فإذا البري هوج

املطلول. الشباب ليايل من قصرية ليايل الالتيني الحي يف قىض أنه عىل
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قال: إذ النمريي منصور بلوعة شبابه عىل هوج املسيو لوعة ذكرتني لقد

ي��رت��ج��ع ل��ي��س ش��ب��ابً��ا ذك��رت إذا ج��زع وال م��ن��ي ح��س��رة ت��ن��ق��ض��ي م��ا
ِخ��دع ل��ه��ا وأي��ام ده��ر خ��ط��وب ب��ف��رق��ت��ه ون��اب��ت��ن��ي ال��ش��ب��اب ب��ان
ت��ب��ع ل��ه ال��دن��ي��ا ف��إذا ان��ق��ض��ى ح��ت��ى غ��رت��ه ك��ن��ه ش��ب��اب��ي أُوف��ي ك��ن��ت م��ا

اآلخر: وقول

ذه��اب إل��ى ال��ش��ب��اب ص��ار وق��د ِس��ف��اه��ا ال��دن��ي��ا رج��ع��ة أت��أم��ل
ال��ش��ب��اب! ع��ل��ى ف��نُ��ْح��َن ل��ن��ا ُج��ِم��ْع��َن أرض ب��ك��ل ال��ب��اك��ي��ات ف��ل��ي��ت

وقعت نوادر عدة وذكر التاريخية أدواره يف الالتيني الحي عن املحارض تكلم
كانوا الذي الطلبة حوادث لسانه عىل جاء ما وأظرف الحقوق، وطلبة الطب طلبة من
عن ومكابرة عناًدا الطلبة بعض امتنع أن مرة غري وقع فقد املساكن، إيجار «يأكلون»
يغلب املفلس «ألن وابتسامهم؛ املالكني ُدعابة بني يجري ذلك وكان املسكن، أجرة دفع

املرصيون! يقول كما الحاكم»
عرشة ومعه الحالقني بعض دكان دخل الطلبة أحد أن الحي ذلك نوادر ومن
يستقرون كادوا فما باملاء، مثقلة مطرية منهم كل وبيد مطريًا الجو وكان الرفاق، من
فأجابه األول؟ من الحالق: قال وهنا كاد! أو بحرية، إىل الدكان تحول حتى بمطرياتهم

معيتي! يف جميًعا وهؤالء شعري، من ألصلح جئت الذي أنا هدوء: يف الطالب ذلك
ال قوم فهم باريس، وأهل باريس، جو عرف من إال قيمتها يدرك ال نكتة وهذه
املاء! بغري يغمرهم ال رأوه إذا فكيف باملال، يغمرهم ال إنسانًا يروا أن مطلقا يحتملون
يلقي وهو بمهاجمته الطلبة أولع أن الطب كلية يف األساتذة لبعض وقع وقد
أرباع قيمتها يف تساوي النقود من بقطع يرمونه كانوا كيف؟ ولكن محارضاته،
تتجمع فكانت األزهار، بباقات يرميه األستاذ ذلك عن الرايض الفريق وكان املالليم،
ذلك يتلقى وهو املالليم، ومئات الباقات عرشات شماله وعن يمينه وعن األستاذ أمام
ووضعها والنقود األزهار جمع محارضته من انتهى فإذا واالسرتجاع، الحوقلة بني كله
األزهار وليهب الفقراء، عىل النقود ليوزع الوجوه يتوسم خرج ثم محفظته، يف جميًعا

الحسان! للغيد
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مرة غضبت الجامعة إدارة أن الحي ذلك يف ونُبلهم الطلبة شجاعة عن يؤثر ومما
يف يذهبون فكانوا بمواهبه، معجبني الطلبة وكان فصله، وقررت األساتذة بعض عىل
وكان محارضته، إللقاء الجامعة إىل الذهاب عىل ويكرهونه منزله، إىل يوم كل صبيحة
نهاية ويف الطالب، ثورة من خوًفا التدخل عىل الجامعة إدارة تجرؤ أن بدون يقع ذلك
األستاذ إعادة يقرر أن عىل فحملوه النواب مجلس إىل متجمهرين الطلبة ذهب العام
منكرة هزيمة وكانت فيه، فصل الذي العام يف مرتبه من ضاع ما ورد منصبه، إىل
إىل تميش التي الباغية الكهولة عىل الحي الشباب ينترص كيف فيها عرف الجامعة ملدير

الفناء!
وحيهم يستمدون كانوا الذين والكتاب الشعراء فذكر البري املسيو استطرد وقد
صفق وقد وبودلري، وفرلني ميسيه شعر من قطًعا الجمهور وأنشد الالتيني، الحي من
حي خطيب لهم رواها التي الطريفة للذكريات مرة عرشين من أكثر الحارضون

الشباب.

كنت أنني أوًال وأذكر الالتيني، الحي يف بنفيس شاهدته ما بعض أذكر أن اآلن وأريد
بإمضاء الدينية واملعاهد األزهر إصالح يف مقاالت ١٩١٩ سنة األفكار جريدة يف أكتب
يف وحديقة األزهر، أمام حديقة تنشأ أن حينذاك اقرتحته مما وكان األزهري» «الفتى
جئت فلما الفيحاء، والرياض الغناء، بالحدائق محفوًفا بالسوربون شبيها ليكون فنائه،
بساتني يف الهواء الستنشاق الذهاب فيه فكرت ما أول كان ١٩٢٧ سنة باريس إىل
ودهشت واحدة، شجرة حولها وال السوربون فناء يف أجد لم وجدت، فماذا السوربون،
ماء! وال نبات وال شجر وال نجم فال تماًما، األزهر صحن يشبه السوربون فناء رأيت إذ
يستطيع كان أما باريس؟ وجامعة األزهر جامعة بني إذن الفرق ما عجبًا! يا
ظني ليصح شجرتني أو شجرة السوربون فناء يف يغرسوا أن الكساىل الفرنسيون

البدائع؟! كتاب يف وأثبتها األفكار جريدة يف كتبتها التي املقاالت ولتصدق فيهم،
حديقة اثنتني دقيقتني بُعد وعىل السوربون من مقربة عىل فهناك مهًال! ولكن
بعض من تشبه ألنها الالتيني) الحي (جنة تسمى أن بها أوىل حديقة وهي لكسمبور،
والظل املنضود، والطلح املخضود، السدر ففيها املتقون، بها وُعد التي الجنة الوجوه
يطوفون ال كانوا وإن املخلدون، والولدان العني، الحور وفيها املسكوب، واملاء املمدود،

معني. من وكأس وأباريق بأكواب
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أن الجنتني بني والفرق القرآن، يف وصفت التي الجنة الشبه بعض تشبه هي
الجنة أما سالًما. سالًما قيًال إال تأثيًما، وال لغًوا املؤمنون فيها يسمع ال القرآنية الجنة
واملجون. اللهو مواعيد فيه وتمت األثيمة، القبل فيه رنت طاملا أنيق فبستان الالتينية
فيها يقع التي الفطرية الغواية مهود من مهد أشهر الالتينية الجنة تلك تكون وقد

املاجنني. وخبث الفجار بلؤم نفوسهم تصطبغ أن قبل الطبيعة، بوحي الشباب
الخريف وعهد والصيف، الربيع عهد متمايزان: عهدان لها لكسمبور وحديقة
رويًدا األشجار أوراق تتساقط الخريف ففي األخري، العهد هو أيامها وأقىس والشتاء،
بالسواد مجللة األشجار عادت الشتاء جاء فإذا والشجن، األىس تثري حالة يف رويًدا
أيام يف زيارتها تطيب وقد ملاًما، إال لكسمبور تزار ال العهد هذا ويف حداد، يف كأنها

العروس. كثنايا بيضاء ناصعة أرضها تبدو حيث الجليد
من شئت فما لكسمبور، يف والشباب الحب عهد فهو والصيف الربيع عهد أما
تتجاذبه وعطف املتعاشقون، املتحابون يتبادلها ودعابة رقيق، وغزل منثور، حسن

املكبوت. الوجد أغالل لكرس الطبيعة هيأتها التي القلوب
كهول فهناك وحدهم، للشباب ليست لكسمبور حديقة أن األمر يف ما وأغرب
أحسب كنت ما مرصيٍّا مدرًسا فيها شهدت أن مرة حدث وقد للغرام. مواعيد يتخذونها
لوم يف إال بكلمة عليه هللا يفتح ال حيث تشبيب، أو صبابة أو لوجد خلقه هللا أن
الشيطان، خداعها من يئس شمطاء فانية عجوز جانبه وإىل رأيته والَغِزلني، العشاق

الشاعر: قول فتذكرت الطري، نجوى من بأرق يتناجيان وهما

س��وُق ل��ه��ا ي��وًم��ا ب��ائ��رة وك��ل الق��ط��ة ال��ح��ي ف��ي س��اق��ط��ة ل��ك��ل

مكان أطيب أيًضا فهي كال وحده! للحب خلقت الحديقة هذه أن تحسب وال
يراجع هل ولكن النيل، قرص بحدائق الناحية هذه من تذكر وهي الدروس، ملذاكرة
إال الطلبة فيها شاهدت ما أني أذكر ولكني ذلك! يكون قد دروسهم؟ فيها الطلبة
يقول: كان منهم كالٍّ أن ظني ويف الحديث، شهي يتبادلون أرسابًا، أرسابًا متجمعني
بجد املذاكرة يف سنأخذ وغًدا وقت! أمامنا يزال ال خري؛ أيام. سبعة االمتحان عىل بقي
وعادوا بمليمني مقعًدا منهم كل وأخذ جديد، من تجمعوا الغد جاء فإذا معه! هزل ال

األقاصيص. وشائقات األحاديث، بفاتنات يتنادرون
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حول بعضهم يلتفون ال أنهم الالتيني الحي شباب يف النظر يلفت ما وأعجب
االنتظار، أيام وتزجية الوقت، قتل عىل يتعاونون بذلك وهم االمتحان. قبيل أال بعض
ال وما يحسنون ما القراطيس عىل وألقوا حديد، من بقلوب ذهبوا االمتحان جاء فإذا
كلها كتبه فباع ذهب منهم نجح فمن تشاء! ما تفعل املعارف وزارة وتركوا يحسنون،
مونبارناس. مراقص يف منها اقتضاه ما يبعثر مىض ثم عليه، يُعرض الذي بالثمن
يف والرغبة والجربوت بالعنف املمتحنني يصف أهله إىل انطلق الخذالن عليه ُكتب ومن

الكسوف! لسرت بها بأس ال وسيلة وهي التعجيز،
تغلق ذلك ألجل ولعلها الحب، معاهد من معهد لكسمبور حديقة أن إىل أرشت
ولكن والربيع. الصيف أمسية يف بخلواتها أحد يتمتع ال حتى الغروب، عند دائًما أبوابها
الناس يتقبله فيها يجري ما فكل ال، والفسوق؟ الرفث شارة تحمل أنها هذا معنى هل
بنفس فيها يقع ما يشهد املتحرجني أعف أن أؤكد أن وأستطيع والرأس، العني عىل
الظن وأكرب تعليًال، وال تفسريًا لهذا أعرف ولست والحنان، والعطف بالجاذبية مغمورة
يتأرج الذي الشباب وعبري األجياد، يف العقود وإرشاق الحياض، يف األزهار إرشاق أن
من فيها يرشد بما الرفق من ُشعاًعا الروح عىل يلقي أولئك كل والتماثيل، األشجار بني

القلوب. وخوافق العيون، جوامح
أما التأويل، له ونلتمس ذلك نقيد الذين الرشقيني نحن لعلنا يدرينا؟ وما
أطفالهم إليها يرسلون فهم نراه، مما شيئًا لكسمبور حديقة يف يرون فال الفرنسيون
وإناث. ذكور من األطفال عرشات الفسقية حول املتفرج يشهد بحيث تامة، طمأنينة يف
ال وشوق فرح يف عبورها وينتظر املاء يف بها يلقي املحبوبة سفينته طفل كل وبيد

الناشئني. الصبية غري يفهمها
أيام يف والبنات البنون إليها يسعى مالعب وهي التنس، مالعب هناك ذلك وفوق
ذلك إىل وبناته بنيه إرسال من يتحرج أحًدا أن تظن فهل الفراغ. وساعات العطلة

الجميل؟ الوادي
من رشيعة عندهم هو نراه، ما الحب يف يرون ال باريس أهل إن الحق؟ أتريد
صبية وبجانبهما املقاعد، أحد فوق وفتاة فتى يتعانق أن يقع وقد الحياة، رشائع
ثم املفتون؛ صدرها يف تُقلِّبه مرموق أمل أو تحوكه، شعار أو تقرؤه بكتاب مشغولة
القبل رنني بني يتناجيان عاشقان جانبها إىل يكن لم كأن وسكونها عقلها يف تظل

العناق! وهدير
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معالم أحفل تزال وال املدينة تلك كانت ولهذا الفضول؛ يعرفون ال باريس أهل إن
األمان. بأسباب الصبابة

ذلك يف وعذري الالتيني، الحي جنة عن ا جدٍّ مبهمة صورة تعطي السطور هذه
يتوهم حني نفسه يخدع والكاتب األقالم، تحديدها إىل تسمو ال بقعة فتلك مقبول؛
واملعقوالت. املحسوسات ألوان من صدره ويُجن عينه، تشهد ما وصف عىل قادر أنه
ويف الالتيني. الحي يف الشباب ملعب هي الحديقة تلك أن يدرك أن القارئ وحسب

الجذاب. الحي ذلك ذكريات من رسده إىل سنعود ملا بسيط تعليل وجمالها سحرها
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كيفالنجاة

الحب عىل القلب ُفطر وقد

١٩٢٧ سنة سبتمرب ٢١ يف باريس

وال��ح��ن��ي��ِن األس��ى م��ن ف��ؤادي ُص��ْغ��َت رب��اه
وال��ش��ج��ون ال��ج��وى غ��ي��ر ل��ُض��ل��وع��ي ت��ش��أ ول��م
وال��ف��ت��ون؟ ال��ه��وى م��ن ح��ي��ات��ي ت��ص��ف��و ف��ك��ي��ف
ال��ج��ف��ون س��اج��ي��ات م��ن ن��ج��ات��ي تُ��ْرَج��ى ك��ي��ف أم





عرش السابع الفصل

باريس غريبيف
١٩٢٩ سنة سبتمرب ٨ باريس

ال��غ��ري��ُب ال��ن��ازُح ظ��ل��ك ف��ي ي��ش��ق��ى ك��ي��ف ال��خ��ل��د ج��ن��ة ي��ا
ص��ب��ي��ُب داف��ٌق ودم��ع��ُه ن��ش��اَوى ل��ه��وه��م م��ن ال��ن��اس
ق��ري��ُب وال ص��دي��ق ف��ال وح��ي��ًدا أش��ج��ان��ه ي��ق��ت��ات
وال��وج��ي��ُب ال��خ��ف��ق ي��ه��ج��ع أن يُ��م��س��ى ح��ي��ن أم��ان��ي��ه أق��ص��ى

∗∗∗
ال��خ��ط��وب أزه��ارك رب��ي��ب أق��ص��ت ك��ي��ف ال��ن��ي��ل م��غ��ان��َي
َك��ذوب أح��الم��ه��ا أص��ح ب��أرض أل��ق��ي��ن��ُه وك��ي��ف
ُغ��روب وال ش��روٌق ف��ال س��واد أج��وائ��ه��ا أدي��ُم
ه��بُ��وُب وال س��ك��وٌن ف��ال م��وات غ��ادات��ه��ا وُح��ّب
ج��دي��ب ُم��ق��ف��ر ف��ق��ل��ب��ه��ا ب��ش��يء ج��س��م��ه��ا ت��ب��ع وم��ن

∗∗∗
ال��ق��ل��وُب ب��أرزائ��ه تُ��رم��ى وي��ل وال��ف��راُق أح��ب��ت��ي،
ي��ط��ي��ُب ِوردن��ا م��ن ك��ان م��ا ن��س��ي��ت��م ه��ل ال��ح��ب، ج��زاك��م
ق��ط��وب ع��اب��س ووج��ه��ه��ا ص��رًف��ا ال��ش��م��ول ن��س��ق��ى أي��ام
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وال��غ��ي��وب ال��ده��ر ي��ك��ت��م م��ا ن��ب��ال��ي ال ال��ك��أس ن��ص��ارع
رق��ي��ب ف��وق��ن��ا م��ن وال��ن��ج��م ش��ه��ي��د ح��ول��ن��ا م��ن وال��زه��ر
ي��ذوب ل��ط��ف��ه م��ن ي��ك��اد غ��ن��اءٌ أس��م��اع��ن��ا غ��ذاء
ال��ذن��وب ح��ب��ه ف��ي ت��ب��اح ج��م��ال أب��ص��ارن��ا وزاد
م��ج��ي��ب س��ام��ع وك��ل��ن��ا ه��ب��ب��ن��ا ��ب��ا ال��صِّ دع��ان��ا إذا

∗∗∗
ع��ص��ي��ُب ب��ع��دك��م م��ن ف��ال��ع��ي��ش ح��ال��ي ك��ي��ف ال��ي��وم ت��س��أل��وا ال
ال��ك��روب أح��الم��ه ب��م��ه��د اس��ت��ب��دْت ل��ي��الك��م م��ج��ن��ون
ت��ج��ي��ب ال��م��ه��ا ُع��ي��ون وال دائ��رات ال��ح��ب أك��ؤس ال
ي��ص��ي��ب أم ال��س��ه��م أي��خ��ط��ئ ي��دري ل��ي��س ال��س��ه��م ي��س��دد
ل��ع��وب غ��ادر إق��ب��ال��ه زم��ان ف��ي ال��م��ج��د ي��ط��ارد
غ��ري��ُب أه��ل��ه م��ن وال��ح��ر ش��ري��د ن��اس��ه م��ن ال��ش��ه��م
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الطب طلبة مالهي
١٩٣١ سنة فرباير ١٧ يف باريس

من تنبعث التي الجذابة الحيوية بتلك باريس أحياء بني من الالتيني الحي يمتاز
االبتهاج روح من فيه يبثون الذين الحي ذلك سكان ولكن شباب، وأكثرهم ساكنيه
اآلداب، طلبة فهناك ومميزات، خصائص طبقة ولكل طبقات، إىل ينقسمون واالنرشاح

الحقوق. وطلبة الطب، وطلبة العلوم، وطلبة
ألن الطب، طلبة هم جميًعا هؤالء بني من السعيد الفريق بأن نحكم أن ونستطيع
أليس والعناء، الجهد من دنياهم يف ينتظرهم ما يعرفون والحقوق واآلداب العلوم طلبة
هذا أن تقدر أن ويكفي الثانوية؟ املدارس يف التدريس إىل والعلوم اآلداب طلبة مصري
يصرب ال الحياة محن من محنة التدريس فإن للتضحية، ُخلق أنه لتعرف الطالب مصري
أممهم، سبيل يف واملجالدة املجاهدة عىل أنفسهم وطنوا الذين املحتسبني غري ألوائها عىل
يف واألعصاب الدم إحراق ألن األوان، قبل يكتهلوا بأن جديرون املهنة هذه وأصحاب
مقدور يف وليس الجهاد، راية حمل إىل اطمأن من غري يتحملها ال بلية التعليم سبيل
املالية املدارس ألن الثانوية، املدارس غري يف يطمع أن واآلداب العلوم طلبة من واحد
يف طالب بها يظفر ال والدكتوراه الدكتوراه، إجازة أهمها مؤهالت املدرسني من تتطلب
وللقارئ الباحثني. صفوف بني قدمه يضع أن إىل وعقله علمه به وصل إذا إال فرنسا
إنشاء! موضوع يف يتعثر قد وهو الدكتوراه رسالة يُعد أن لطالب يتأتى كيف يتأمل أن
طلبة يحبس بأن خليق املشاق من يتطلب ما يتطلب الذي املظلم املستقبل وهذا
هؤالء مالهي تنحرص هذا أجل من واالحتشام. التوقر من أقفاص يف واآلداب العلوم
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ومناوشة السوربون، مدرجات يف البنات ومعاكسة والبليارد الشطرنج لعب يف الطلبة
الحال! اقتىض إذا األساتذة

أو راقصة حفلة فيقيم واآلداب، العلوم بطلبة رفًقا الجامعة، مدير يتفضل وقد
لوال والطالب، الطالبات فيها يرتاقص طريفة حفالت وهي السوربون، أبهاء يف حفلتني
أو السهرة، ثوب يملك ال طالب كل منها يُحرم وبهذا التكاليف، ببعض مصحوبة أنها

لالشرتاك. فرنًكا ٢٥ يجد ال
فيها يطلق أن غالبًا يتوقعون الناس كان وإن سالم، يف غالبًا تمر الحفالت وهذه
كسب يف يتسابقون وهم الطالب فيها يحرتق التي الخطرة العداوات بسبب الرصاص،
السامرين! بني سأكون ألني بخري، الشتاء هذا حفلة (فوت) فاللهم الطالبات، قلوب

أمرهم من فلست الحقوق طلبة أما والعلوم. اآلداب طلبة املساكني عن ملحة تلك
طلبة أن رأيت مما ويظهر زائًرا، إال باريس يف الحقوق كلية أدخل لم ألني يقني، عىل
حال كل عىل ولكنهم واآلداب، العلوم طلبة من واملراقص األندية إىل أقرب الحقوق
كثُر الرزق وجهات من أودية وتلك القضاء، ومناصب املحاماة ملهن أنفسهم يُعدون
الحياة. مصاعب من ينتظرون بما مثقلني يمشون ولهذا الثراء، فيها وقل الزحام فيها

املعني! نعم إنه ولهم، لنا هللا كان

الشباب! حي يف الناس بأسعد وسهًال أهًال الطب! طلبة بقي
وصل باريس يف الحياة متع من حظهم ولكن الطب، طلبة أيًضا أعرف ال أنا
كلمة باريس يف تساوي طب» «طالب وكلمة العيون، أكثر وشهدته اآلذان، جميع إىل
شبيها له نجد ال الحرية، من بنوع الطب طلبة يظفر بأن التقاليد جرت فقد (خليع)
يصبغون أنهم املرنة الحرية بتلك الطب طلبة ظفر يف الرس ولعل األساطري، كتب يف إال
الرشائع لهم أباحت فقد الباب، هذا يف قديم الطب أهل وحظ العلمية، بالصبغة مالهيهم

الحظوظ! مقسم وسبحان املمنوع. الحمى من رؤيته تحل ال ما رؤية
العلمية؟ الصبغة تلك هي ما ولكن

الحارض العرص يف «علم» كلمة أن إذن القارئ فليعلم طريف، جواب له سؤال هذا
إذا الدين» يف حياء «ال يقولون: القدماء كان فقد القديم، العرص يف «دين» كلمة تقابل
العلم» يف حياء «ال املحدثون: يقول وكذلك الحياء. يجرح حديث يف يخوضوا أن لهم بدا

الحياء. يجرح ما فيها بتجربة يقوموا أن لهم بدا إذا
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بحضور العلم، يقتيض كما تقع، أنها باريس يف الطب كلية تجارب يف ما وأظرف
عىل حرج وال األلباء، يفهمها خاصة معان التجارب ولتلك والطالبات، والطلبة األساتذة

الحديث. املنهج عىل وتفاصيله أصوله يف العلم يدرس من
جل مهما ألديب فليس اآلداب ورجال العلوم رجال حظ يختلف النقطة هذه ويف
الجنسية، املشاكل من يرشح أن يحب ما طريقته عىل يرشح أن نيته، وسلمت خطره،
يدخل العالم ولكن واملجون، الفسق أسباب إذاعة يف بالرغبة الناس تهمه ال فعل لو ألنه
السعي، مشكور ذلك فوق وهو حسيب، وال رقيب بال وأمان طمأنينة يف املضايق تلك
دراساته يفرس أن وله الجنسية، املسائل من شاء ما يدرس أن فله املقام، محفوظ
باسم يتكلم ألنه النية؛ بسوء يتهمه أن كان من لكائن وليس والتصاوير، بالرسوم

الدين. يف حياء ال كما العلم يف حياء وال العلم،
يذيع أن املعري العالء ألبي مرة بدا فقد األقدمون، األدباء عرفها قد الخطة وهذه
آراء رشح وهي امللفوفة، الحيلة تلك إىل فعمد واملرتابني، الزنادقة آراء معارصيه بني
يف امللحدين آراء عرض من أراد ما له تم وبذلك وتسفيههم، بلعنهم مصحوبة الزنادقة

الغفران. رسالة
يعجبني كاتب هذا مثًال: فيقول الطريقة هذه يسلك من الحارض العرص أدباء ومن
الذي الكاتب ذلك آراء خالصة قارئه إىل فينقل يميض ثم مذهبه، أكره ولكني أسلوبه،

ممقوت.1 بغيض مذهبه أن ذكر

العلمية؟ التجارب من الدرس يوجبه بما يقوموا أن الطب أهل عىل نحّرم بذلك أترانا
ببعض قيامهم من سمعنا ما تحفظ يف ننقل ولكنا إليه. نرمي ما ذلك يكون أن هيهات
خطرة ألنها فيها، اإلفاضة نحب ال مسألة وهذه املوسمية، الحفالت يف الجنسية التجارب

الشباب! حي يف نسمع ما أكثر وما السماع، يتعد لم بها علمنا وألن التفاصيل،
األلوف: ألوف معنا وشهده بأعيننا شهدناه ما برسد إذن فلنكتف

حيث مشهود، بمهرجان باريس يف الطب كلية طلبة يقوم الدرايس العام نهاية يف
خطر يف ويكفي املدينة، شوارع تجوس سيارة مواكب يف والطالبات الطلبة يشرتك

جيد. أندريه عن جمعة لطفي األستاذ كتبها كلمة إىل إشارة 1
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عادية يكف ا جدٍّ رقيًقا ِسرتًا إال اللهم األجساد، عاريات الطالبات يكون أن املواكب هذه
املرموق! املكان

(البارييس عليها: كتب لوحة يحمل وهو عريانًا فتى املواكب هذه أحد يف رأيت وقد
الجمهورية رئيس يكون أن الواجب فمن مرة، ولو السيالن يأخذ أن يجب الحقيقي

مرة!) ألف أخذه
وجيش الخالص) (جيش عليه كتب علم ومعها حالة أشنع يف عريانة فتاة ورأيت

األخالق! وطهارة األعراض، لسالمة تعمل كبرية جمعية هذا الخالص
أشتات وتنادي املعاني تداعى يكون فهنا التفاصيل، بقية يتصور أن وللقارئ
العالم فإن باريس؛ يف العلم باسم يقع ما أنقل أن األدب باسم أريد ال فإني الخيال،

األرزاق! جملة من التعبري وحرية لألديب، يباح ال ما له يباح
أنا أما واألخالق. الدين رجال عند الجواب كله؟ خري أم كله؟ رش هذا فهل وبعُد

العيون. تراه ما بعض تحفظ يف فأسجل

مراكش وزير

الفرنسية: الجرائد تقول كهل. رجل وهو املقرئ. مراكش وزير اآلن باريس يف
عن الدفاع يف ضحية أوالده لتقديم مستعد وإنه شديًدا، حبٍّا فرنسا يحب إنه
فذهب الكبري السوق زيارة إىل باألمس دعي وقد الحال، اقتىض إذا فرنسا
أطعموه وقد وساق، قدم عىل قائم والسوق صباًحا، السابعة الساعة يف إليه
ليعمل الوصف وطلب إليه. فارتاح لفطوره، أعد ا خاصٍّ طعاًما مريئًا هنيئًا
تعرف يف عظيمة مهارة يقال فيما أبدى وقد العيد، جاء إذا املغرب يف مثله

والجديد. منها القديم عىل والنص األسماك
عن للدفاع خاطر طيب عن أوالده يقدم الذي الوزير إن نقول أن ولنا
شوقي صدق ولكن وأرشف، أجدى لكان بالده عن للدفاع قدمهم لو فرنسا

سيد!» عن لبحث يَُسْد لم لو كالكلب مقيد، قيد بغري «الذليل يقول: حني
١٩٣٠ سنة يوليو ٩
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الالتيني غانياتاحلي

النور مدينة يف البشعة الحقائق بعض

١٩٣١ سنة فرباير ٢٥ باريس

الحي عن املؤلفة الكتب قراءة عىل املاضية األسابيع يف فراغي أوقات قرصُت لقد
أجمل وكان وماضيه، حارضه يف الحي ذلك بدراسة كلًفا إال ذلك يزدني ولم الالتيني،
وقد عاًما. ثالثني منذ الحي ذلك شهدوا الذين األدباء عن شفاها تلقيته ما عرفته ما
يف كان فقد أزمان، منذ جماله فقد الالتيني الحي أن عىل حادثتهم من جميع اتفق
ثم والشباب، الحب ملخاطر الوحيد املعهد هو عرش التاسع القرن من األخري النصف
املالح، أهواء إليها اجتذبت التي الجديدة األحياء بسبب رويًدا رويًدا سحره يفقد أخذ
املأساة وانتهت الشباب. حي يف األنس صدر إىل ُوجهت طعنة أول مونمارتر حي وكان
وال صبوًحا وجًها الالتيني الحي يف ترى ال أصبحت وبهذا مونبارناس، حي بظهور
مضت الدرس وقت انتهى فإذا واملساء، الصباح من خاصة ساعات يف إال بهية، طلعة
به روح ال هامًدا الالتيني الحي وبقي ومونبارناس، مونمارتر مالهي إىل الشباب أزهار

حراك. وال



باريس ذكريات

املتنبي: قول إذًا ننشد أن فلنا حق! هذا

ال��ه��رم ع��ل��ى وأت��ي��ن��اه ف��س��ره��م ش��ب��ي��ب��ت��ه ف��ي ب��ن��وه ال��زم��ان أت��ى

الحياة؟ أسباب جميع من الالتيني الحي فرغ هل ولكن
سمح! وال هللا قدر ال

هناك الحي، ذلك يغشني الفتيات، من وأرساب النساء، من عصابات هناك تزال فال
ظماء نفوس النسوة ولهؤالء والجمال، الشباب معالم عن يبحثن الالئي املرتفات النساء
اآلداب كلية ويف الحقوق. وكلية الطب كلية يف عبريه يتأرج الذي الغض الحسن إىل
كذلك وهناك … لقاء مواعد إال النساء بعض نفوس يف ليست خاصة دروس بالسوربون
إىل باالنتساب إال إليه السبيل يجدن وال الرفيق، عن يبحثن الحظوظ تاعسات فتيات

السوربون!
الكتب أيديهن ويف يتهادين الفتيات ورأيت صباًحا ميش بول يف مشيت فإن
بنات فيهن أن تذكر ولكن ملخصات، العلم يطلبن أنهن دائًما تحسب فال والقراطيس
إىل يسعني فهن وحصانة، كرامة من فيهن ما عىل األوربية الحياة أزمات قضت شقيات

الدروس! تلقي يف الشبان بمشاركة املمنوع الِورد
ال الرشق يف الحياة ألن ذلك، مغزى يدرك يكاد ال الرشقي أو املرصي والقارئ
تعيش أنها زعموا وإن (سيدة) الرشق يف املرأة تزال ال وكذلك األوضاع، معقولة تزال
أما البليغ. الشعر فيها ويقال وتُعشق، تُْطَلب تزال ال ألنها سيدة هي أقفاص. يف
اجتماعية كثرية بباليا ُرزئ الغرب ألن أيامها، وولت دولتها مضت فقد الغربية املرأة
والجنس القوي الجنس وأصبح النساء، يف الرجال زهد أن أثرها من كان واقتصادية
يمثل ولكنه تتمنع، وامرأة يتوّله رجًال يمثل ال املرة هذه يف والرصاع رصاع، يف اللطيف

األرزاق. فضالت حول يقتتالن وامرأة رجًال
فإن املرأة، حرارة أخمد الحياة سري يف التحول هذا أن يظن من يخطئ وقد
كاد، أو الرجل عواطف أخمد بالفعل ولكنه ذلك، من جذوًرا أعمق اإلنسانية الطبيعة
صارت والفتاة سخيف، مخلوق أعينهم يف وكأنها املرأة إىل ينظرون الشبان أصبح فقد
ارتياد عن وأغنته أسفاره، يف ورافقته ألعابه، يف شاركته إن إال الفتى بمودة تحظى ال
يسفكوا أن من أضن عادوا الجيل هذا أهل فإن يشء من يكن ومهما اإلسفاف. مواضع
لالقتناع تكفي أوربا يف الحديث األدب ثمار إىل ونظرة املرأة. سبيل يف الدمع من قطرة
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يوردها فنية، أو صناعية وظيفة صارت والروايات القصص يف الحب وظيفة بأن
وأصول. قواعد من األقدمون عليه اصطلح كان ما أو واألصول، للقواعد مراعاة الكاتب
العرص هذا يف الشعر أن يزعم الذي ذا فمن الشعر، وهو أوضح، دليل وهناك

والمرتني؟ ميسيه عرص يف الشعر يقارب
انرصاف هو ضعفه يف والسبب نهوض، له يرجى ال حتى الشعر ضعف لقد

الجيل. هذا أدب يف مقتل أخطر وذلك املرأة، عن العبقريني
من الفتيات كانت فقد الالتيني، الحي خمود يف الرس للقارئ تبني الحقائق هذه
ال الفتاة كانت ويوم العذري، بالحب يتغنون الشبان كان يوم الحي، هذا زينة قبُل

املكبول. بعقلها الهوى ذهب إن إال تسقط
النبيل؟ الحب انقراض بعد نرى ماذا اليوم؟ ترى فماذا

كان الحي ذلك مالهي يف توجه حيثما الشاب فإن مواخري، كأنها قهوات عدة نرى
الشتاء! ليايل يف الدفء أعوزه إن غرفته دفء يف تزيد إنسانة باقتناص جديًرا

قديًما يهاجمها الفتى كان كما حياء، غري يف نفسها الفتاة تعرض أن يحدث وقد
حياء. غري يف

تحادث الفتاة تكاد وال طاغيات، الالتيني الحي فتيات فإن يقبل؟ من أين ولكن
شهور، منذ غرفتها نفقات تدفع لم وأنها مدينة، بأنها تصارحه حتى عليها يقبل من

يومني! منذ تأكل لم وأنها واحد، فستان إال لديها ليس وأنه
وأثقل الظل، من ألزم فإنهن البائسات، لهؤالء القياد يسلس ملن الويل كل والويل

الثقالء! تظرف من
فرنسيات؟ كلهن الالتيني الحي نساء هل يسأل: أن وللقارئ

الوجهة من أمة تُظلم ولم امليدان. ذلك يف ا جدٍّ قالئل الفرنسيات بأن ونجيب
أن عىل يتفقون يكادون جميًعا فالناس األوربية؛ األمم بني فرنسا ُظلمت كما األخالقية
يستفدن األوروبيات الفتيات أن والواقع مبني. خطأ وذلك خليعة، ماجنة الفرنسية املرأة
ففي العشاق، إلزعاج مطلًقا أحد يتقدم ال حيث باريس، يف الشخصية الحرية من
واإلسبانيات، واإليطاليات، واألملانيات، والنمسويات، الرومانيات، من مؤلفة ألوف باريس
باريس، يف تنصب الروافد تلك وكل واألمريكية، األوربية الشعوب من تعرف ما آخر إىل

األجناس. جميع من الغواية طالب ملتقى فهي
وللغة الفرنسية، النربات أعشق رجل فأنا هيهات! الحق؟ أعدو بذلك أتحسبني
أسابيع تميض وقد الرشاب. يفعل ال ما نفيس يف يفعل قهار سحر الخالصة الفرنسية
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أو اقتنعت وكذلك فرنسية، فتاة أحادث أنني تشعرني نربة واحدة فتاة من أسمع وال
واملصادفات الالتيني. الحي يف يبتذل أن من وأمنع أعز الفرنيس الجمال بأن أقتنع كدت
الفرنسية، املرأة مصري عىل وخوًفا حزنًا زادتني باريس يف بها ظفرت التي الطيبة
كان بما يعصف يكاد الحارض الجيل ولكن والنبل، الطهر من بقايا فيها تزال ال فإنه
تبدل واالجتماع االقتصاد عالم يف الطارئة األزمات وتكاد التقاليد، رشيف من لفرنسا

والخالل. والنحائز الشمائل
باريس؟ يف والقلوب العيون مواقع من إذًا بقي فماذا

والحانات الفنادق يف حساب بال تقدم التي السافلة الحسية الشهوات إال تبق لم
كيف ولكن — وهبة توفيق األديب صديقنا يقول كما — ميزان بال الهوى يباع حيث

البقاع؟ تلك يف يُبذل ما أيرس والعرض
األجنبيات؟ تزوج من الطلبة بمنع مرص يف البعثات لجنة قرار يؤيد ما ذلك يف أليس
باريس؟ ومناكر باريس مفاسد من أبنائهم عىل اآلباء خوف يؤيد ما ذلك يف أليس
الشعوب تعلم التي فهي اإلنسانية نزعات أرشف من الحرب بأن أومن أصبحت لقد
قرن نصف السلم دام ولنئ الرجولة. حب الشباب يف تغرس التي وهي الواجب، قيمة

الحيوان. جامح من الناس ليصبحن
الخالئق ته أمضَّ رجل فإنه الكاتب؛ فليعذر الكالم هذا للقارئ يرق لم فإن وبعد

باريس. يف
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باريس يفمسجد اجلمعة صالة
١٩٢٩ سنة سبتمرب ٣ باريس

أو لحظة ربه إىل الرجوع من املؤمن عىل يجب ما بالبال خطر إال باريس شهدُت ما
نعيم من األقدمون تصوره ما كل عىل طغت التي العجيبة املدينة هذه يف لحظتني
أذهب أن والسكون السالم سلسبيل إىل الظامئ الروح تهدئة يف يرضيني وكان الجنان،
تزدان التي الدقيقة العربية النقوش بني الزمان من ساعة به فأطوف باريس جامع إىل
بأفنية تذكر التي البديعة األحواض تلك يف املياه خرير وبني والسقوف، الجدران بها
الشاي من كأًسا فأتناول الجامع قهوة إىل آوي ثم السالم، عليها األندلسية املساجد
باريس يف يسمعونك الذين املغنون أولئك السمع إىل يهديها العربية باأللحان محفوًفا

النيل. ضفاف عىل تسمع ما بعض
فقد أعوام، ثالثة منذ يعتادني الذي الغريب الخاطر ذلك من كله هذا أين ولكن
يعيشون من نصح يف اإلمام يقول ماذا ألرى الجمعة صالة أشهد أن يف مرة غري فكرت
وكنت باريس، مسجد يف الخطيب يحاربها التي املنكرات قائمة هي وما باريس، يف
الدينية النصائح تلوين يف واملكان الزمان تأثري بها أفهم فرصة أجمل سأجد أنني أقّدر

الواعظني. عقليات وتكوين
أعوام. منذ القاهرة مساجد يف الجمعة صالة عن انرصفت أني القارئ أكتم ال وهنا
أنني ذلك املنربية، الخطب أصحاب يف زهدتني صغرية حادثة إىل ذلك يف السبب ويرجع
مقالة يده ويف املساجد خطباء بعض فزارني ١٩٢١ سنة يف األفكار جريدة أحرر كنت
خطباء تمنح ال ألنها ملاذا؟ الحكومة، يف بالطعن مملوءة وجدتها ولكني نرشها يف يلح
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أصيل ذهبت التايل اليوم ويف بهم. الالئق املظهر عىل يعينهم ما املرتبات من املساجد
أنها ويزعم أهلها ويذم الدنيا يلعن بعينه صاحبنا فوجدت املساجد أحد يف الجمعة

كالب! طالبها وأن جيفة
ما يجد ال مرص يف املثقفني جمهور أن أذكر أن يشء يف التحامل من وليس
فضيلة يحمل ما اإلشارة هذه يف يكون وقد الجمعة، فريضة عىل الحرص عىل يشجعه
من فيها ويدخل املنربية الخطب به تحيا جديد منهاج وضع عىل املراغي الشيخ األستاذ
الحكمة إىل املتعطشة النفوس إليه تهرع سائًغا ِورًدا يجعلها ما والحياة والروح الجدة

املسلمني. عند املساجد خطباء إال يشء كل يف الشباب دب فقد الحسنة، واملوعظة
يرى ما يقيد الذي املشاهد موقف أقف أن نيتي ويف باريس مسجد إىل إذن ذهبت
«روح بأن شعرت حتى املسجد عتبة أتخطى أكد لم ولكني والفروق، الظواهر من
وابتدأت وحوايس، مشاعري يحتل أخذ اإليمان» «روح بأن وشعرت عني، انرصف النقد»
املسجد يحتوي فيما أتأمل جلست ثم أزمان، منذ هذا ُحرمت وكنت هلل، ركعتني فصليت
نفحة باريس إىل يحمل جميل منرب وهو مرص» ملك األول «فؤاد من مهدى املنرب فإذا
قد قوم هم فإذا املصلني إىل ونظرت والفنون، باآلداب شُغلت أرض بأقدم تذكر مرصية
إىل باريس فتنة من يهرب الذي ذا ومن الخشوع، سيما عليهم وبدت لربهم أخلصوا
فإذا املصلني عددت ما وألمر اليقني؟ وحرارة التقوى روح قلبه يف يجد أن بدون املسجد
الصالة، قبل تقرأ ال وجدتها ولكني الكهف، سورة وانتظرت يزيدون. أو خمسون هم
هذه من املسجد ذلك يخلو كيف وعجبت بدعة، النحو هذا عىل قراءتها أن فتذكرت

والضالالت! البدع أم باريس يف وهو البدعة
جوانب وأضيئت املنرب، صعد ثم الخطيب، منه أقبل صغري باب فتح برهة وبعد
الخطبة، أثرها يف اإلمام وافتتح املؤذنني أحد بها قام صغرية تقدمة كانت ثم املسجد،
كتاب، من مفردة ملزمة تكون أن تشبه األوراق من طائفة يحمل هو فإذا نظرت وقد
يف بنصها ليعيدوها الخطباء ويستظهرها مرص يف تطبع التي املنربية الخطب فتذكرت
بعض من مقتطفة أيًضا هذه تكون أن وتوقعت والشهور، الجمع اختالف عىل عام كل
ومن اللحن من بريئة فصيحة، بخطبة طالعنا الخطيب هذا ولكن املرصية، الدواوين
من يشء كل الخطيب هذا ترك لقد الحسني. مسجد يف الببالوي السيد كأنه الضعف
األول ربيع شهر عن يحدثنا وأخذ ينفع، وال يغني ال فيها النصح كأن باريس، حياة
املرة هذه أتكون نفيس: فسألت الرسول، عهد يف الجسام الحوادث من فيه وقع وما
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هذه أم منه، األخرية الجمعة يف أننا مع األول ربيع عن الخطيب فيها يتحدث التي األوىل
امليمون؟! الشهر هذا من ثالثة أو ثانية خطبة

بدت كلما الجمعة خطبة يف الشعر ينشد خطيبًا حياتي يف مرة ألول ورأيت
البيت: هذا أنشد فقد مناسبة،

األع��م��ال ك��ص��ال��ح ي��ك��ون ذُخ��را ت��ج��د ل��م ال��ذخ��ائ��ر إل��ى اف��ت��ق��رت وإذا

— الرشاب يفارق ال نرصانيٍّا وكان — األخطل شعر من البيت هذا أن صح وإذا
يبقى العالية بالحكمة فتفيض نفوسهم فيها تصفو لحظات للشعراء أن عىل لدليل فإنه

األجيال. اطراد وعىل وامللل الفرق مختلف بني أثرها
الحريري: بدايتها يف يقول التي األبيات آخر مكان يف وأنشد

األك��دار وق��رارة ال��ردى ش��رك إن��ه��ا ال��دن��ي��ة ال��دن��ي��ا خ��اط��ب ي��ا
دار م��ن ل��ه��ا ت��بٍّ��ا غ��دا أب��ك��ت ي��وم��ه��ا ف��ي أض��ح��ك��ت م��ا م��ت��ى دار

الذاكرة. عن غابت عنه هللا ريض بكر أبي مناقب يف أبياتًا أنشد ثالث مكان ويف
رجال بعض ولكن بالشعر، االستشهاد املساجد خطباء يرتك سبب ألي أعرف ال وكنت
من يراه ال إذ به، االستشهاد عن العدول يف السبب يكون قد الشعر يف رأي له الدين

البال! ذوات األمور
يقول فهو الوجدانية، بالنفحات خطبته يمأل باريس جامع خطيب أن والحظت
وكنت السجع، لرضورة الجملة وقعت هكذا العني» ربيع من الروح ربيع «وأين مثًال
يف ا جدٍّ خفيًفا يقع السجع أن عىل الروح» ربيع من العني ربيع «وأين تكون أن أحب
يف له وكان اللبس، ومن التكلف من خالية بطريقة يتكلم كان فقد الرجل، ذلك خطبة

جميل. ذوق الهجرة اقتضت التي الظروف تصوير
يف يكون أن رجونا ا جدٍّ خفيفة صالة بنا فصىل األمام نزل الخطبة انتهاء وبعد
الغيوب. عالم عند فتيًال يغنيان ال والتصنع الرياء فإن القبول، لها يؤكد ما بساطتها
حرًفا منه أحفظ وال يحفظونه كلهم أنهم الحظت شائًقا دعاء جميًعا املصلون قرأ ثم
وهللا وأنا الحسان، بفقراته جهيل ألسرت كلمات بضع منه هينمت كنت وإن واحًدا،
(بونجور أعرف أن قبل الصالة عىل أواظب كنت حني مثله أسمع لم فإني معذور؛

مدام)! بونسوار و( مدموازيل)
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فسلمت الفصيح الخطيب ذلك إىل مشيت الدعاء ذلك قراءة من املصلون انتهى فلما
بإخالص املعجب تسليم عليه

الكريم اسمكم بمعرفة أترشف أن أحب –
مبارك زكي هللا إىل الفقري أنا –

مبارك السيد عىل سلم تعال قدور سيد يا وسهًال! أهال –
وكنت طويًال، وجهه يف فتأملت يصافحني، غربيط بن قدور السيد فإذا فالتفت
خدم أنه اآلن تيقنت ولكني فرنسا! ليخدم املسجد هذا إنشاء يف سعى أنه سمعت
النباتات، حديقة جوار ويف باريس يف للصالة مكانًا يبني أن استطاع حني وبالده دينه

قال: حني الغزايل األمام وصدق

هللا». إال يكون أن فأبى هللا لغري العلم «طلبنا
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والعرشون الحادي الفصل

الوجود الكتابوآيات بنيفصول
١٩٢٩ سنة أغسطس ٢٩ يف باريس

… صديقي
إذن اسمع التعقيد؟ ذلك بيان وتطلب ومعقدة، كثرية أعمايل كانت كيف تسألني

تشاء: ما منها استنبط ثم القصة هذه
أنتظر السني شاطئ إىل مضيت العشاء، تناولت أن بعد املايض، يوليه ١٤ مساء يف
األعوام يف االحتفال هذا شهدت أني فجأة يل بدا ثم املنتظرين، آالف مع النارية األلعاب
صحيفتني أو صحيفة فأكتب أعود أن الخري من وأن جديد، فيه يكون لن وأنه املاضية،
حافل غري فيه أقيم الذي املنزل إىل انحدرت ثم له، جئت الذي العمل يف قليًال ألتقدم
ما وليجددوا بعًضا بعضهم لريى واحد صعيد يف الناس تحرش التي الضاحكة بالحياة
أغلق ما ليفتح الجرارة بجيوشه يزحف الجمال يرون حني وأحالمهم آمالهم من بيل
املطلق الجو يف تعمل النارية األسهم أخريًا ولريوا النفوس، ونزعات القلوب نزوات من

الشعراء. أفئدة يف النواعس العيون تعمل ما بعض
لم ولكني والقرطاس، والقلم الدواة أدنيت ثم مكتبي، عىل وأقبلت املنزل، إىل عدت
تهليل وسمعت الفضاء، يخرتق النارية األسهم دوي سمعت حتى جملة أول أضع أكد
ورقيقة رجولة، عن تنبئ قوية من جميًعا والضحكات الصائحني، وصياح املهللني
تنهزم أن عيلّ وعز أكتب، ماذا أدر فلم الغرفة بي ودارت أنوثة، من تكشف متقطعة
شيئًا ألكتب العزيمة أرهف وأخذت االحتفال، يف لالشرتاك ثانية أخرج وأن إرادتي
ويلعبون يمرحون باريس أهل تركت حني بها ُمنيت التي الفادحة الخسارة تلك يعوض
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أعجم ما بني األبواب مغلقة غرفة يف طائًعا نفيس ألحبس الحياة لجج بهم وتموج
واملذكرات. واألقالم واملحابر والدفاتر الكتب مناظر من واستبهم

شيئًا! أكتب لم ولكني
التفكري قذائف ترميني اللب حائر ذاهًال الرسير عىل بنفيس وألقيت ثيابي خلعت ثم
من وأهاجمها تهاجمني التي الفكرية الثورة أسباب رأيس يف وتجمعت وهناك. هنا من
تقف التي املحرجة األسئلة من بوابل العالم وأمطر نفيس أمطر وبدأت حني، إىل حني

تجيب: كيف تدري ال مولَّهة حريَى اإلنسانية النفس أمامها
عن يتحدث كتابًا ألقرأ … ملاذا؟ ولكن السني، شواطئ عىل يموج العالم تركت أنا
الخيال؟! ألفاف يف عنها أبحث ثم الحقيقة أترك كيف وسفه، حمق هذا … العالم؟
القلم إىل أللجأ العالم من أهرب وأنا كيف! العالم؟ حقائق بعض يرشح بحثًا كتب أال

واملصباح! والكتاب
ونواميس الحياة حقائق رشح إىل يتسامون الذين من أمثايل يف أفكر وانطلقُت
االبتذال، ينالهم أن العالم بمشاهدة هموا إذا يخشون منازلهم يف أرسى وهم الوجود
الرشائع ليضع بيته عقر يف يجلس — قديمة دعوى وتلك — مفكر عالم من فكم
تؤيد فردية إرادة ليس الترشيع أن حني يف الناس، غرائز عن شيئًا يعلم ال وهو للناس،
فيلسوف من وكم واألهواء. وامليول للغرائز وتهذيب تنظيم هو وإنما العرفية، باألحكام
أهلها من يعرف وال الكتب، غري الدنيا من يعرف ال — قديمة دعوى أيًضا وتلك —
األمم لسياسة الباقية الحقائق لوضع أهًال نفسه يرى ذلك مع وهو املؤلفني، تراجم غري

والشعوب!
ماذا؟ ثم

تقيض والتي أجيال، منذ الناس عليها درج التي االجتماعية النكبة هذه تكون ثم
العظمة يتصور وإنما دنياه، أسباب يف يشاركه الذي الرجل يحرتم ال الجمهور بأن
األنبياء؛ نبوة يف الناس شك وقديًما والجامعات. واملعاهد املكاتب أقفاص يف محبوسة

القرآن. حدثنا كما األسواق يف ويمشون الطعام يأكلون ألنهم
املالحظات؟ هذه صديقي يا أتجرحك

ما حرب يف انترص أن إىل ثورتي يف وسأظل عنيف، ثائر رجل فأنا إليك، معذرة
يف تعبد التي األصنام من كثريًا أن لك أؤكد أن وأستطيع التقاليد. نفاق من أمقت
أحكامه يبني جديد جيل والرشق مرص يف وسينشأ قريب، عما ستحطم والرشق مرص
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عىل تبنى التي العظمة رصوح وستهدم واملشاهدات، التجارب أساس عىل وقوانينه
املمجوجة باألساليب االحرتام وفرض التبجيل، أسباب وخلق والتحفظ، التوقر أساس
واملساواة، واإلخاء الحرية رشف يف رغب يوم بقدميه وداسها الغرب عنها تخىل التي

املعسول. الباطل عىل املرة الحقيقة فضل ويوم
النفاق! عهد يا مرصعك أشهد متى

باريس وخرجت السني، يف السباحة سباق يجرى حيث املايض األحد مساء كان ثم
والرشاقة والسذاجة والخفة البساطة عظمة تحيي وكهولها وشبابها ونسائها برجالها
يف واملذكرات الكتب وضعت أن بعد املرة هذه أيًضا أنا وخرجت السابحني، أجسام يف
كتاب عيلّ يهجم لئال البساط تحت املفتاح ووضعت محكًما أغالًقا وأغلقته الصوان

الخروج! وبني بيني فيحول مثًال فلسفة
زحام وهذا الحسناء، جيد العقد يطوق كما السني يطّوق باريس شباب هذا هللا! يا
األشجار، يتسلق الحركة رشيق شاب بني ما والناس قدم، موضع ملثيل يرتك لم مطبق
أرساب ويشهد يرى وشاعر السابحني، مناظر عليها لتنعكس مرآتها ترفع مرتفة وفتاة
عن لوجه وجها اإلنسانية الحياة تطور يرقب وفيلسوف اإلبداع، أسباب له لتتم الحسان
والنسيان الغفلة برئ من ينزحون الذين الفلسفة أدعياء يفعل كما ال املشاهدة طريق

والذهول.
والسني!

حسبته حتى الجذاب، البنفسجي النور من أمواج إىل صديقي يا تحول قد السني!
الليايل هذه من ليلة السني وحسب عاشقان، فيه يتناجى مخدًعا أو باملنى، يخفق قلبًا
قديًما النيل به يظفر كان ما بمثل وليظفر جمعاء، العالم أنهار عىل ليتيه عام كل يف
وخري يهدى ما خري عرص كل يف والحسن هيفاء، فتاة عام كل يف إليه تزف كانت يوم

ينال. ما
ولم السابحني، مشاهد بياضها يف أرى مرآة معي تكن لم الصدق؟ أتريد … وأنا؟
أشهد الرصيف عىل مكانًا أجد ولم الواقفون، يراه ال ما ألرى األشجار تسلق إىل أنشط
املنزل إىل ذلك مع وعدت البارييس، العالم بمشاهدة اكتفيت وإنما السباق، مناظر فيه

االجتماع! علم يف سبنرس كتاب ألقرأ ملاذا؟ أتدري االحتفال. ينتهي أن قبل
حرية إال ليست أنها فاذكر ومعقدة كثرية أعمايل كانت كيف تعرف أن شئت فإن

الوجود، ومشاهد الكتاب فصول بني مطبقة
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النساء شفاعة

باب يُفتح ال حيث باريس مثل مدينة يف يعيش من قيمته يعرف لطيف مخلوق املرأة
تعطي يشء، كل ومغالق يشء كل مفتاح فهي املرأة، بيد إال واملجد الرزق أبواب من
وغري باريس يف شفاعتها عن فضله من هللا أغنانا تشاء، ممن وتنزعه تشاء من الحظ

باريس؟
البيت: هذا ذلك عىل يدلنا القديم، الزمن يف معروفة كانت النساء شفاعة أن ويظهر

ش��ف��ي��ع��ه��ا ل��ي��ل��ى ن��ف��ُس ف��ه��ال إل��ّي ب��ش��ف��اع��ة أرس��ل��ت ل��ي��ل��ى ونُ��ب��ئ��ت

اآلخر: قول الداللة يف منه وأرصح

ع��ري��ان��ا ي��ل��ق��اك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع م��ث��ل م��ؤت��زًرا ي��ل��ق��اك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع ل��ي��س

سورية: شعراء أحد الحوماني صديقنا قول وذاك هذا من وألعن

وق��د ن��ه��د ال��م��ن��اص��ب ل��ن��ي��ل ال��ش��ف��ي��ع ي��ك��ون أن ع��ص��رن��ا ق��ض��ى
األح��د ي��وم ال��ح��ك��وم��ة رئ��ي��س أه��َل��ُه ف��ل��يُ��ِزر ش��اءه��ا ف��م��ن

زينة من الفرار استطاعوا من هللا ويرحم تعليق. وال رشح إىل يحتاج ال كالم وهذا
والفلوات. القفار وعورة إىل الدنيا
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والعرشون الثاني الفصل

بريم حممود
١٩٢٩ يوليه ٢٩ يف باريس

الطبقات جميع من الناس يؤمها صغرية حديقة فيه أقيم الذي املنزل إىل طريقي يف
املساء، وعند الصباح يف فأخرتقها نفيس إليها تهوي حديقة وهي الليل، من َوْهن إىل
وكيف يسخرون كيف الكتاب علم الذي املعجز الرجل ذلك فولتري، تمثال فيها ويعجبني
وهو الصخر استطاع كيف ندري ال التي الساخرة االبتسامة تلك وجهه وعىل يرتابون،
يخرجن النبيالت النسوة أولئك أيًضا فيها ويعجبني ناطقة، صورة منها يحفظ أن أصم
يلذع واألىس فأتذكر ويلعبون، يمرحون أطفالهن ومعهن األصيل، ويف الضحى يف إليها
… و الخروج من ليمنعوني املنزل حديقة يف بي يحيطون األعزاء الصبية أولئك قلبي

الرحيل! من
الغروب قبل الثامنة الساعة يف الحديقة تلك اخرتق وأنا املايض الثالثاء يوم يف
سماحة من مسحة وجهه وعىل أعرفه، ال إنسان يد يف املرصية الجرائد من طائفة ملحت

فقلت: الغرب، أثرة من وكتلة الرشق،
ونشاط) (بخفة عليكم سالم –

وبرودة) (بتثاقل السالم عليكم –
أقل، وال أكثر ال الجرائد هذه عىل نظرة ألقي أن أريد فأنا الرجل، أيها تَُرع ال –

غضبت! أم رضيت ذلك فاعل وهللا وأنا
بجانبك الفتى هذا قبلك شغلني فقد العشاء، إىل ذاهب فإني أرسع ولكن اقرأ، –
أما يقول، كما والرشق، مرص أخبار بها ينظر رسيعة بنظرة له أسمح أن رجاني إذ
أم بذلك رضيت الجرائد هذه تقرأ أن تريد ألست الجرأة، هذه يف لك هللا فبارك أنت
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الهجوم، وهذا الجرأة هذه وفيك منعك حاولت إذا أصنع ماذا وهللا أدري وال غضبت؟
اللسان! سليط البطش، قوي تكون وقد

أخرى: تارة وجهه وأدرس تارة أقرأ وأخذت سكت، ثم
وهو باقية، جسمه من أيامه تبق لم مهدود، متضعضع، نحيل، قصري، شاب هذا
ليحمل وإنه بالتحية، بدأه لرجل البشاشة يتكلف أن يستطع لم الصدر ضيق لذلك
مرص يف الحياة بتتبع مغرم أنه عىل يدل الثقيل الحمل وهذا املرصية. الجرائد من رزمة

هو؟ من شعري ليت فيا واألدبية. السياسية بألوانها
األخ؟ أيها زمان منذ هنا أنت –

سنني! عرش منذ –
تصنع؟ وماذا سنني؟ عرش –

املصانع أحد يف عامل –
عامل؟ وأنت الجرائد بهذه ابتالك الذي وما –

قديمة! بلوى هذه –
متى؟ منذ –

التونيس بريم محمود فأنا املسلة. أحرر كنت منذ –
وسهًال! أهًال
وحرضتك؟
مبارك زكي

األخالق كتاب من نسخة إيلّ ترسل أن نسيت كيف يسامحك! هللا الدكتور؟ أنت
ما آخر إىل … الفيلسوف ذلك تهاجم أن لنفسك استبحت كيف بل … ال الغزايل. عند

قال
القارئ! أيها

فاسأل امليمون العام وذلك العهد ذلك تشهد لم كنت أن ١٩١٩م سنة صيف أتذكر
لجميع شاغًال كان التونيس بريم محمود أن يخربوك بناره اكتووا ومن شهدوه من
يشتغلون ملن احرتامي مع — وهو (املسلة) اللذاعة الصغرية بمجلته املرصية األندية
حالة يف رأيته ولقد خاص. طابع له ممتاز رجل — مرص؟ يف الفكاهية بالرسائل
هللا ولكن فيه. يعمل الذي املصنع يف بريه برميل اليوم ذلك يف عليه سقط فقد محزنة،

وعافاه شفاءه هللا أتم خفيف، بجرح إال يُصب فلم لطف
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مرص صحف وعن مرص عن يسألني وأخذ وجهه، أسارير تطلقت تعارفنا أن بعد
املال، إىل الحاجة أشد يف وهو مجانًا يراسلهم أن منه يطلبون الذين الصحفيني وعن

يفعلون! ال ولكنهم مرص إىل العودة سبيل له يسهلوا أن يستطيعون الذين وعن
مواويله وأسمعني السني، شواطئ عىل طويًال وطفنا العشاء. طعام مًعا تناولنا ثم
وأسمعني ،١٩١٩ سنة يف آخرين، وتبكي ناًسا تضحك كانت التي القديمة وأزجاله
الذي «الفقي» مقامة خصوًصا الثكىل، تضحك التي الهزلية املقامات من طائفة كذلك

املحطة!؟ إىل العزال» «شال والذي امرأة، يصطاد خرج
الليل، نصف إىل مفتوحة تظل التي العمومية الحدائق إحدى إىل املطاف وانتهى
وجدناها ولكنا املقاعد، أحد عىل قليًال نجلس أن فطلب تعب، قد أفندي بريم وكان
واألدب يتناجيان، عاشقان فيه مقعد عىل نجلس أن إىل تعبه فاضطرنا مشغولة، جميًعا
كأنها يديه بني وهي الفتاة يقبل الفتى وظل العشاق، بإزعاج يسمح ال باريس يف

هناك؟ ليسوا وكأنهم هنا لسنا وكأننا املطلول، الغصن
زواج. مقدمة العناق هذا يكون فقد فسق، هذا أن دكتور يا تحسب ال –

املظلمة الرسائر تلك من وأرشف أسلم املكشوف الغزل هذا أن أعتقد فأنا اطمنئ! –
بما وهللا الفضيلة، يّدعون ممن الَفَجرة الَغَدرة جوانح عليها تطوى التي السود والقلوب

عليم! يعملون
االغرتاب. أشجان بها نفينا جميلة سهرة بعد منازلنا إىل بالعودة هممنا ثم

مقالة. عنك سأكتب أنا أفندي، محمود يا اسمع –
الناس؟ نسيه أن بعد بريم عن تكتب أن أال لديك يبق ألم تمزح. أنت –

لطفك

ال��ه��يُ��ام وي��ب��غ��ى ال��وج��ُد وي��ط��م��ح ال��ه��وى ل��ج��اج ي��س��م��و م��ا ف��وق ي��ا
ال��غ��رام وج��ار ال��ح��س��ن ط��غ��ى ف��ق��د ب��ه��م وارف��ق ب��ع��ش��اق��ك ال��ُط��ْف

١٩٢٧ سبتمرب ٨ يف باريس
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والعرشون الثالث الفصل

باريس باريسوهذا هذه
١٩٢٩ سنة يوليه ١٤ يف باريس

… صديقي
يقولون فهم التأنيث، صيغة باريس يف يلحظوا أن والرشق مرص يف الناس ألف لقد
التذكري، صيغة القوية لعاصمتهم يعطون الفرنسيني ولكن الفتانة)، الجميلة (باريس
تأنيث إىل الرشقيني ميل يف السبب هو فما القهار)، القوى (باريس ليقولون وإنهم
والدعارة اللهو مدينة املدينة هذه يتوهمون الرشقيني ألن واضح، السبب املدينة؟ هذه
من فيها ينهار يحسبونه ما مع يتناسب مؤنثًا لينًا اسما يعطونها لذلك فهم والفسوق،
جبارة قوية أنها ويعلمون عاصمتهم فضل فيعرفون الفرنسيون أما األخالق، أركان
خالد باق بمجد كله ذلك من ظفرت ثم قليل، غري زمنًا الخطوب ونازلت األعداء غالبت

والعبوس. التربم إىل حاجة يف يعد لم إذ واالبتسام، البرش سيما عليه تغلب
عن صمتي أن فاعلم إذن باريس؟ عن أحدثك أن مرة غري سألتني أنك أتذكر
يساير جوابًا مني تنتظر ظننتك ولكني حقك، يف تهاونًا وال لقدرك، جهًال يكن لم جوابك
عنك، اإلغضاء لنفيس استبحت لذلك باريس، يصف ممن الرشقيون ينتظرها التي الفكرة
لسببني: جوابك؟ يف فكرت لم أتدري واليوم، املتني. وعهدك الصادق ودك يف أنت وأنت
القراء ختامها يف وعدت والتي الصباح جريدة بها حيتني التي الجميلة التحية لرد األول
— يوليه ١٤ يوم — اليوم هذا ألن والثاني باريس، يف الحياة عن بيشء سأوافيهم بأني
الحياة أسباب أتلمس املجنون كالثائر أهيم وخرجت عميل فرتكت وقاري، عن أخرجني
هدت من وهَدت أضّلت، من وأضّلت أغوت، من أغوت التي الصاخبة املدينة هذه يف
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والصرب والبأس واملدفع والسيف والحرب النرص ذكرى إال أمامي أجد فلم العاملني، من
البطولة لتمجيد هللا خلقها التي واملسميات األسماء من صديقي يا شئت وما والكفاح،

الشديد. والبأس والقوة والرجولة
الجيش فيها يعرض التي القومية الحفلة أشهد أن املاضية األعوام يف تعودت ولقد
الناس أسابق هذا يومي من فبكرت املجهول، الجندي قرب عند النجم ساحة يف صباًحا
مع علمت ولكني االستعراض، ساعات فيه أقيض صالًحا مكانًا أجد لعيل امليدان ذلك إىل
الذي الحر وقدة من فراًرا العام هذا يف الحفلة هذه إلغاء قرر الوزراء مجلس أن األسف
وكذلك الربد. شدة نشكو الصيف هذا بداية يف وكنا اثنني، يومني منذ باريس هاجم
عساه من تذكِّر بالسالح مدججة الجنود منظر الرائع املنظر ذلك من الباريسيون ُحرم
كله العالم يف ُعرفت التي األمة وأن القوة، بغري يُحرس ال الوطن بأن وينىس يغفل
يف وأنها القوة، بغري تعيش ال أيًضا هي اإلنسانية املبادئ نرش يف الفضل صاحبة بأنها

النضال. وصدق اليأس لقوة مدينة وعظمتها وجودها
الناس؟ يتوهم الذي وغري تعلم الذي غري يشء باريس أن اآلن أفهمت

املجتمع يف املرأة تأثري عن املوظفني نادي يف محارضة املايض الشتاء يف ألقيت لقد
يف إقامتهم طالت الذين أحد لقيني الصحف بعض يف خالصتها نُرشت فلما الفرنيس،
يلومني من أجد اآلن حتى أزال وال باريس. أعرف لم أنني بلطف وأفهمني باريس
عن به أحدثك الذي أن صديقي يا فلتعلم أال باريس. إىل أسديه الظن حسن عىل
يف تغلغلت أني اليقني علم يعلمون يعرفوني والذين الحق، كل الحق هو املدينة هذه
الصافية األلفة من إليه وصلت ما مثل إىل أحد يصل لم وأنه الفرنسية الحياة أعماق
باريس يف الفرنسيني من وعارشتهم وصادقتهم عرفتهم الذين مع العميقة والصالت
والعفاف، والطهر النبل عليها يغلب األصيلة الصميمة الفرنسية فاملرأة باريس. وغري
لتذل وإنها والسموات، األرض غري األرض لتبدل الرنان صوتها من واحدة نربة وإن
كانت ولو تُنال. وال تُغلب ال الراسخ كالطود مكانها يف وهي تعز، من وتُعز تُذل، من
أقدام تحت املقادير ترميهم الذين األفاقون يتوهمه الذي الحد إىل هينة الفرنسية املرأة
العواطف فقراء أهلها ولظل كاتبًا، وال شاعًرا فرنسا أنجبت ملا باريس يف املومسات
املأفون املجرم الوقح الحديث ذلك باريس عن يتحدثون تراهم والذين اإلحساس. موتى
يجيئون حني مرص يف الفالحني شواذ عن معارفهم وال أخالقهم يف يزيدون ال قوم هم
أهليهم إىل يعودون ثم املوبوءة البؤر بعض يف الحيوانية حرارتهم ليطفئوا عمًدا القاهرة
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مظاهر يف املهذب الرجل وتبغض والذوق الطبع تجرح صورة القاهرة من فيعطونهم
النهوض. وآثار املدنية

جميًعا الناس هؤالء أفيعيش السكان، من ماليني خمسة نحو اليوم باريس يف
فنتصور واملنطق العقل حدود عند نقف أن إال يبق فلم محال. هذا الرذيلة؟ بفضل
تسود أماكن من تخلو ال — األجانب من مليون نحو وفيها — املدينة هذه مثل أن
باريس هاجموا الذين من أحد ببال خطر هل ولكن الشيطان. ويغلب الرذيلة فيها
واملالجئ واملعامل واملتاحف والكليات واملدارس املعاهد من فيها عما يحدثونا أن
بضع باريس يف يعيش قد الرجل أن يذكر أن منهم أحد ببال خطر وهل واملستشفيات.
هذه خلق هللا أن أنا ألتصور حتى يهدم، منزل أو يُبنى منزل عىل عينه تقع ال ثم سنني
باريس رأوا الذين من أحد فكر وهل والسماء؟! األرض خلق يوم واحدة مرة املدينة
والقصور املنازل فوقها ومن األرض تحت تسري التي املرتو حديد سكة أن يالحظ أن
هل أقول والسفني، باملوج تزخر التي بفروعه السني نهر أيًضا فوقها ومن والحدائق،
يتصوره كان ما كل حقيقة وهي فاقت الحديدية الخطوط هذه أن هؤالء من أحد الحظ
إىل باريس يُجرِّحون الذين من أحد فكر اتجه وهل خيال؟ وهي الجن أعمال عن الناس
أضعاًفا يزيدون العالم أرجاء يف العلمية الحركة يسايرون ممن وحدها املكاتب رواد أن
أهل عند له الحواس نعيم أن حني يف واملشارب، واملالعب املالهي رواد عىل مضاعفة
تلوين يف فضله وله معناه، وله سحره وله يُقرتف قد عندهم اللهو وأن قيمته، باريس

جد؟ وهزلهم جد جدهم قوًما كانوا إذ والفتون، البرش بلون اإلنسانية الحياة
صديقي!

باريس! هذه أقول: وال باريس! هذا
سبيل يف درهمه الرجل يضع كيف أعلمك فتعال املال من ذخرية عندك كانت فإن
معاهد فهنا الحياة، منبع من الحياة ماء يستقي أن يستطيع وكيف والرشف، املجد
روج واملوالن بريجري الفويل يف مالك تضيع أن تريد كنت وإن واآلداب. والفنون العلوم
والعرض والشباب املال نعمة لك لتبقى نفسك وتهذيب عزمك بتقويم أوصيك فإني

املصون.
الناس! أيها

والسالم باريس، ويل باريس، لكم
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وعندهم عندنا الطلبة

الوجوه، من كثري يف املرصية الجامعة يف إخوانهم يشبهون باريس جامعة يف الطلبة
العقول، وتطيش األحالم لها تخف ونشاب فسهام جلست فحيثما شياطني، جميًعا وهم

وابتسام. جذل يف يتلقينها الالتي الفتيات إىل القذائف تصّوب ما وأكثر
الزعفران قرص يف كان املرصية الجامعة يف الطلبة حوادث من أذكر ما وأظرف
حسني طه الدكتور وكان املقاعد، بني الفلفل مسحوق الطلبة نثر حيث ١٩٢٦ سنة
من شظية الحمد وهلل تصبنا فلم بجانبه، وكنت الجاهيل الشعر انتحال يف يحارض
حد أي إىل ليعرف حرض قد كان الههياوي األستاذ صديقنا أن غري الفلفل، شظايا
خياشيمه أن ويظهر منهم، أقرص وهو الطلبة بني فجلس الجاهيل! الشعر انتحال كان
يقاسيه ما صابًرا أشهد وأنا كاملة، ساعة باستمرار وحده يعطس فأخذ ضعيفة كانت
عطس أنه حسني طه الدكتور أستاذنا تذكر فإن املجهول! العاطوس خطر من املسكني
مصدره كان وإنما الربد، مصدره يكن لم ذلك أن اآلن فليعرف املرصية الجامعة يف مرة
كذلك؟ أليس مائتني! من أكثر عىل عطسته أو أذعته ما برس وليس املسحوق. الفلفل
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اخليل الشجيمن ويل
١٩٣١ سنة يناير ٥

ما أحسن الهندام، رائع املنطق، فصيح رجل باريس، يف … معهد مدير (د) األستاذ
من قلوب امتالك يف وله واقًفا. إال محارضاته يُلقي ال وهو حارض، أو خطب إذا يكون

َحُقود. وال مكابر فيها يمرتي ال عجيبة قدرة إليه يستمعون
وأوىف صاحب أكرم فيه فلقيت صادقته، ثم به، وأعجبت أعوام، أربعة منذ عرفته

صديق.
أظن، ما علمه؟ أهو الرجل؟ هذا وبني بيني وصل الذي ما نفيس: سألت وطاملا
هذه وأهل باريس، يف يتكلمون الناس وكل وكيف كالمه؟ أهو والعلماء. العلم كثر فقد

خاص. بنوع الكالم يجيدون املدينة
مهنة ملهنته، إخالصه هو الرجل هذا وبني بيني وصل الذي أن إىل انتهيت وقد
بيده رأسه ويسند فجأة يتوقف أن إىل محارضاته يف الجد به يبلغ كان فقد التدريس،
يف يَأخذ ثم صوابه، يعادوه أن إىل دقائق ثالث نحو كذلك ويظل عليه، املغيش مثل يف

يقول! كان الذي ما يسأل أن بعد جديد، من الكالم
املدرسون، يقايس ما ورأيت ومرها، حلوها وعرفت التدريس مهنة اختربت قد وأنا
عنائها عىل يصرب لم التي العنيفة املهنة هذه يف املخلصني قلوب تكتوي كيف وتبينت
وأن نفسه، من نفيس تقرب وأن (د) األستاذ عىل أعطف أن الحق فمن األنبياء، غري

واإلخالص. املودة أوارص بيننا تتوثق
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الدراسة حجرة من خرج فإذا محارضاته، يف إال ظريًفا يكن لم هذا صديقي لكن
مخلوق هو وإنما منه، يقربك وال إليه، يجذبك ال الكالم، جدب الصدر، ضيق إنسان فهو

اإليناس. وما األلفة ما يعرف ال متوحش
ُر أَقدِّ وكنت لوحشته. وأستوحش النقباضه، صدري فينقبض مكتبه يف ألقاه كنت
يف وأراجعه وأواسيه، عليه، آىس كنت لذلك مرة، ذلك شكا فقد األمعاء، مريض أنه

الحديث. أنس إىل يميل عّله شئونه بعض
إىل دعاني ثم املطاعم، أحد يف مًعا الغداء تناولنا أننا وبينه بيني الذكريات وأقدم
وحده، يعيش ألنه دخلته، إذا املنزل أمتعة بعثرة احتمل أن عيلَّ اشرتط ولكنه منزله،
أمتعة فإن عذرك، بمثل أعتذر دائًما إنني وقلت: فابتسمت الريف، يف زوجته كانت إذ
مبعثر منزلك أن أرجح وأنا واملطبوعات، الكتب بسبب باستمرار، مبعثرة عندي املنزل
واألرائك البُُسط فوق مبعثرة الكتب فإذا دخلنا ثم واملطبوعات، الكتب بسبب كذلك

واملدرسني. األدباء حظوظ تشابه عىل هللا وحمدت منزيل، فتذكرت واملناضد،
وقال: بغتة وقف األوبرسفتوار ميدان إىل وصلنا فلما مرة، أماشيه كنت أني وأذكر
حتى لحظة فلنقف صويحباته! إحدى لتوصيل جاء ابني أن ويظهر سيارتي! هذه

الخبيث! يصنع ماذا لنرى يعود
ابنك وخّل بنا فامض غافلون ونحن عملها تعمل الطبيعة إن سيدي! يا فقلت:

الشباب! يشاء ما يفعل
الطبيعة كانت وقد عملها، لتعمل سيارتي إىل حاجة يف ليست الطبيعة ولكن فقال:

املبني! الغوّي ذلك يعود حتى منتظر وأنا السيارات تخلق أن قبل تفعل ما تفعل
بسالم. فلنمض حب، ساعة يف ابنك تجرح أن الذوق من ليس أرجوك، فقلت:

كثري أنت السؤال: هذا الطلبة أحد عيلَّ ألقى أن به متصًال بي مّر ما وأغرب
يف الطلبة حتى وقلت: فدهشت زوجته؟ يرضب أنه صحيح فهل (د) باملسيو االتصال
أستاذًا أن أسمع أن ملدهش إنه أقاصيص! لهم ويخلقون أساتذتهم عىل يتقوَّلون باريس
ساءت إذا وإنه نسائهم، عبيد الفرنسيني أن أعرف وكنت زوجته، برضب يتهم فرنسيٍّا

الجانية! هي الزوجة تكون أن من مفر فال الزوجني أحد أخالق
الرعاية قليل مزهوٍّا رجًال فيه ويرون عنه، يرضون قلما (د) املسيو زمالء وكان

عنه. أعتذر وكنت الزمالء، لحقوق
أنها إال يرى وال برش، إال محارضاته يف املرأة يذكر ال (د) املسيو أن الحظت وقد

اضطراب. من تخلو ال بزوجته صلته أن أفرتض فكنت سخيف، مخلوق
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يعتذر، فأخذ الجامع، مطعم يف الغداء تناول إىل فدعوته أشهر منذ الصديق هذا لقيت
فأجاب: كيف؟ فقلت: ارتباكي. سبب ولكنها ال فقال: غائبة؟ زوجتك تزال أال فقلت

الوجدانية. حالتها
كلمة أتكون الحديث؟ هذا يف (وجدانية) كلمة معنى ما نفيس: أسائل فأخذت
الفرنسية اللغة دقائق من هذه تكون أن أيحتمل (َمالد)؟ لكلمة مرادفة (َسنْتيَمنْتال)

عاًما؟ عرشين دراسة بعد يشء منها يفوتني يزال ال التي
لها وليس املريضة، حكم يف امرأة هي فإذا زوجته، إىل فيها قدمني أيام جاءت ثم
عالئم وتبادلنا والزيارات، الدعوات بيننا وتواترت األعصاب، ضعف غري منه تشكو ما
لتناول بالقوة احتجزوني العرص بعد لزيارتهم ذهبت كلما وكنت حساب، بغري املودة

العشاء.
يُدهشني وكان يشء، كل يف فيسامرني الحديث، يف معي يتبسط (د) املسيو وكان
يذكر كان فقد الوجوه، من كثري يف املرصيني ملعايب مشابهة الفرنسيني معايب أرى أن
بهم تنتفع ال فرنسا علماء وأن الخربة، أهل باستشارة تهتم ال الفرنسية الحكومة أن

الفانني. حكم يف وأصبحوا السن يف طعنوا أو ماتوا، إذا إال حكومتهم
مع ورأيتها بعيًدا، عقلهما بني الفرق فرأيت السمر، يف تشاركنا زوجته وكانت
متكلف من ألوانًا لرضاها س ويتلمَّ ويماريها يداجيها وهو عليه، تسيطر ضعفها

األسباب.

ولكن عني، يسأال أن وانتظرت الصديقني، هذين عن فيها شغلت أسابيع جاءت ثم
يكون هكذا بأس، ال فقلت: تليفونية، دعوة وال رسالة منهما أتلق لم فإني هيهات!

األصدقاء! وفاء يكون وكذلك الفرنسيون،
بطاقة فأترك أذهب أن الرب من أليس نفيس: يف فقلت السنة، رأس عيد وجاء
أقدمت، ثم قليًال، وترددت وتغاضيه؟ إعراضه من بالرغم (د) املسيو منزل يف الزيارة

هناك. كنت لحظات وبعد
فرتاجعت األثواب، مشوشة اليدين ملوثة وهي (د) املدام ففتحته الباب طرقت
شغل، يف أنك عىل تدل البوادر فإن استقبايل، من أعفيك إني سيدتي، يا عفًوا وقلت:

العزيز. زوجك إىل بطاقتي وإليك
وعادت هندامها، من وأصلحت يديها، فغسلت وأرسعت انتظر. انتظر، فقالت:

االستقبال. غرفة إىل وجذبتني فصافحتني
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املدة؟ هذه طول عنا حجبك الذي ما –
األخرية. األسابيع يف تعقًدا أعمايل زادت وقد مشغول، أنني تعرف موالتي إن –

التليفون؟ يف تحادثنا أو كلمة، إلينا تكتب أن تستطيع كنت أما ولكن –
وأنا وطنكم يف وأنتم وحيد، وأنا اثنان فأنتم مدام. يا عليكم واجبًا هذا كان –

غريب.
أنك أصحيح قالت: ثم لحظة السيدة تلك سكتت القصرية املحاورة هذه وبعد

تجيء؟ بأال (د) املسيو إليك يرش ألم أعمالك؟ بسبب عنا انقطعت
األصدقاء؟ أكرم من أزال وال وكنت أجيء، بأال إيلَّ يشري كيف فقلت:
ال. قلت: مرة؟ آخر زرتنا أن بعد … معهد يف إليه ذهبت هل فقالت:

وقالت: املسكينة وجه أغّرب حتى ملحة إال هي وما
الطالق؟ يف يفكر (د) املسيو أن تعرف هل –

الوفاق! لكما هللا كتب مزعج، نبأ وهذا أعرف، ال سيدتي، يا أبًدا –
املنظر، لهول صدري وانقبض األطفال، بكاء من بأحر تبكي السيدة اندفعت وهنا

األسباب. عن بسؤالها بكائها عن ألهيها وأخذت
األسباب؟ تعرف أن أتريد األسباب؟ –

وقد صبوات له (د) صديقك أن هي واحدة نقطة إىل ترجع كلها األسباب إن –
يف التفكري عىل وحملنه وبينه بيني ما أفسدن ملعونات نساء هناك الخمسني! شارف
حضوري. يف وتناغيه تدهلل وكانت الوسامة، من يشء عىل أرملة علينا ترتد كانت الفراق.
أعرف ال بأني يعرفني من يتهمني امرأة وأنا مغيبي! يف تصنع كانت ماذا شعري فليت

الجديد. الجيل تقاليد أفهم وال الحارض، العرص
دمعها عن املسكينة أشغل علني الحديث يف وتدخلت الفرصة هذه فانتهزت

وقلت: املسكوب
الناس، هم الناس الجديد؟ الجيل هو وما الحارض؟ العرص هو ما سيدتي يا ولكن
وأنت وفية، أمينة تكون أن إال الزوجة من يُطلب وال يتغري. لم هو هو املرأة وفضل

والوفاء. األمانة مثال أعتقد فيما
كيف تعرف التي هي فرنسا يف العرصية املرأة املهم! هو هذا ليس ال. فقالت:
الغارب، عىل الحبل له ترك إن إال الجيل هذا يف يَُساس ال والزوج زوجها، تسوس
أكاد وال جنوني، يثري يشء وهذا شاء. من ويصاحب شاء، أنَّى يذهب حرَّا امرأته وخلَّته
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حقوق من نفسه يمنح ما (د) صديقك يمنحني أن العدل من وكان فيه. التفكري أحتمل
ال أن حقي فمن مرة، من أكثر واحد رجل مع أرقص أن يل يسمح لم فإنه الغرية،
كان فقد الحد، هذا عند وقف األمر وليت مرة! من أكثر واحدة امرأة بمراقصة له أسمح
وكنت الطلق! الهواء إىل حاجة يف صحتك إن ويقول: الريف يف اإلقامة عىل يشجعني
باريس يف طلًقا يكون ال والهواء باريس، يف الطلق الهواء يف يفكر الذي هو أنه أعرف
عن يحدثك ألم يريد! حيث وينطلق شاء، كيف ليتنفس زوجته، عن بعيًدا يعيش ملن إال
أنك لواثقة وإني الكلفة، بينكما ارتفعت فقد شيئًا، تكتم ال أرجوك، قل، ذلك؟ من يشء

الدفني! رسه من أعرف ال ما تعرف
زوجته. ملرض التألم غري شيئًا منه أر لم أنني — صدق يف — لها فأقسمت

يألف لم (د) صديقك إن قالت: ال، قلت: مريضة؟ كنت ملاذا تعرف وهل فقالت:
تُقىض فراغة أوقات كانت ذلك ومع البساتني، يف التفرج يتعود ولم القهوات، يف الجلوس
مع ونزواته صبواته يف يقضيها كان أليس الخائن؟ يقضيها كان فأين منزله، خارج

الشقاء؟ باب لنا وفتحت أهله عىل أفسدته التي امللعونة األرملة تلك أمثال

بسيارة ينتفع كان االبن ذلك وأن ابن، له (د) املسيو أن إىل املقال هذا صدر يف أرشت
رشكة يف موظف وأنه بلجيكا يف مقيم أنه ذلك بعد عرفت وكنت شبابه، نزوات يف أبيه

فقلت: األمومة عاطفة الزوجة نفس يف أثري أن رأيت وقد هافاس.
وثيق. برباط الزوجني قلوب بني يصلون األوالد أن أعِرف فإني أوالد؟ لكما أليس

زمان منذ فارقنا ولكنه واحد، ابن لنا فقالت:
سبب؟ وألي كيف، فقلت:

(د) صديقك أن تعرف وأنت نجيبًا، تلميذًا يكون أن ولدنا يستطع لم فقالت:
واليوناني، الالتيني من ينفر ابنه يرى أن عليه الصعب فمن البورجواز، طبقة من
األب قسوة من تأملت وكم مثقفون. أساتذة كلها وأرسته األستاذية، مستقبل من ويُْحَرم
إىل منرصفة طبيعته وكانت لألستاذية، استعداد أي لديه يكن لم ولدنا فإن ابنه، عىل
يأنس ولدنا كان األقاليم إىل فيها نذهب كنا التي املرات جميع ويف الريف وحياة الزراعة
أحب وكنت الفالحني. بني املقام له ويطيب والسقي، الحرث وآالت والدواب، باملوايش
ويهم الفالحة، إىل انرصافه من ويتألم يتأفف كان والده ولكن امليل، هذا فيه أشجع أن
املسجون. بحياة يشء أشبه بيننا حياته وأصبحت صدره ضاق حتى وإيذائه، بزجره
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ما والتهام املطالعة ألف قد وجدناه عاد فلما العسكرية الخدمة لتأدية ذهب أعوام ومنذ
حيث الكبرية، املكاتب بعض يف يعمل أن ورأى واألدبية، العلمية الشئون من الكتب يف
يقرءون، ماذا يعرفوا أن بدون املكاتب إىل يذهبون ناًسا هناك فإن املوهبة، هذه تنفع
ُروادها يَُعرِّف من إىل تحتاج التي للمكاتب ثروة مصدر الشاب هذا مثل وجود فيكون

املؤلفني. أشهر هم ومن الكتب أهم هي ما
من ويحرمه عليه ويضيق ولده يؤذي فأخذ (د) صديقك عند يغن لم ذلك ولكن
عمته إىل يذهب فكان سهرته. يقيض كيف يعرف ال املسكني كان بحيث املالهي، ارتياد
حياة يف الضيق هذا أثر تعرف وأنت العارشة، الساعة قبل يعود ثم لحظات يحادثها
البالد! هذه غري وبالد املدينة، هذه غري مدينة يف ليعمل وهرب خّالنا وكذلك الشبان.

يحسنها نصائح هذه فقالت: صربًا! لها: فقلت وعويلها بكائها إىل السيدة عادت ثم
أن عىل صممُت لقد العزاء؛ وصف ويجيد القول يحسن فصيح خيل وكل الخليون!
أصري أن أما القرب يف يجاورني أو البيت يف يساكنني أن فله مًعا، نموت أو مًعا نعيش
ألست الجرائد؟ تقرأ ألست املستحيل. من فذلك همومه تُذْهب بعروس هو ويظفر أرملة

قليل. بعد فجيعتنا الجرائد فستفصل انتظر إذن األزواج؟ بني الدموية املآيس ترى
الخصومة؟ فض يف يتوسطون أصدقاء لكم أليس قلت:

تخري كيف ترى أن ويكفي الفرقة، عىل صاحبنا أرص فقد ذلك، يف أمل ال فأجابت:
فيما فكرت قد أنني عىل واألصدقاء. املعارف جميع بني القطيعة خرب لينرش العيد أيام
تخاطبه والتي نعرفها التي األرسات بعض إىل الحال اقتىض إذا ذهبت وربما فيه، فكرَت
الفرنسيني. عند (التيتواما) يقابل قديم عربي اصطالح بالكاف املخاطبة — بالكاف

يا احذري فقلت: زمالؤه. إنهم فقالت: األصدقاء؟ هؤالء يكون أن عىس من فقلت:
معمور! بيت له يكون أن ألخيه أحدهم يحب قلما الزمالء فإن عليهم، تعتمدي أن مدام
ثم الطالق. هللا إىل الحالل أبغض الرشيف: الحديث أردد وأنا وانرصفت خليتها ثم

الطالق. مفتاح الغرية ملسو هيلع هللا ىلص: عنه روي ما هنيهة بعد بالخاطر مر
إىل سبيل (ال الفرنسيني: األصدقاء بعض قالها عبارة الفكر يف ترددت قليل وبعد
عىل أحدهما يسيطر أن بد ال كان فإن بحريته. كالهما تمتع إذا إال الزوجني بني السالم

للمرأة). السيطرة تكون أن الخطر فمن صاحبه
ولم بحريته، يظفر أن يستطع لم فإنه (د) األستاذ منزل يف كان الذي هو وهذا

الطالق. إىل ثم الهرب إىل األمر به فانتهى زوجته؛ عىل سلطانه يبسط أن يستطع
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يف أمثالكم تحسدوا وال الرشقية، املرأة سذاجة عىل هللا احمدوا القراء: حرضات فيا
تعسون. أشقياء فإنهم الغرب
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والعرشون الخامس الفصل

باريس النباتاتيف حديقة
١٩٣٠ سنة يوليه ١٣ يف باريس

هي إنما الفرنيس، اسمها من يُفهم كما وحده للنبات ليست باريس يف النباتات حديقة
أقيمت األصل يف أنها إىل راجع النبات عىل اسمها قرص ولعل والحيوان. النبات حديقة

حني. بعد فيها الحيوان قسم وُوضع لذلك،
الحديقة تلك به توصف ما أدق التعبري وهذا الهندام، جميلة الشكل حيث من وهي

الزفاف. ليلة يف عروس وكأنها لزائرها تبدو التي الرشيقة املهندمة
ورصوف الحوادث تقلبات من وشهدت أجيال، عليها مرت أشجار الحديقة تلك يف
الحدائق أغنى من تُعد الفنية الوجهة ومن القليل، إال أمثالها من يشهده لم ما الزمان
نباتات فيها يجد حني مثيل ليخجل حتى البقاع، جميع من نباتات ففيها العالم، يف
وال قرون منذ مرص يف كانت نباتات وفيها بالده، يف يرها ولم عنها يسمع لم مرصية
املرصيون، الفالحون يرحمه ال نباتًا بها رأيت أني القارئ أكتم وال اآلن. بها توجد
وهو الفالح، ويهاجمه القمح حقول يف مرص يف ينبت وهو «الزُّمري»، نسميه ما وهو
للمشتغلني مرجع أكرب هذه النباتات حديقة وتعد للخيل. طعاًما يقدم الفرنسيني عند
يمل ال وأسابيع أياًما فيها يقيض املتطلع والرجل والحقول. الحدائق وتنظيم بالزراعة
كل وأمام واألزهار. واألشجار النباتات أنواع من فيها ملا درسه ينتهي وال يسأم وال
درسه يجب مما الحديقة هذه يف ما تعقب عىل الحريص تنفع وافية بيانات حوض

الخواص. من له ما وفهم
صغري بأنه الحكم ويمكن النباتات، قسم إىل بالنسبة ضئيل فهو الحيوان قسم أما
يسمح ال فرنسا يف الجو ألن ذلك؛ غري ينتظر وال مرص، يف الحيوان لحديقة بالنسبة ا جدٍّ
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هذا وألجل واآلسيوية، األفريقية بالحيوانات الرفق من مرص يف الجو به يسمح ما بمثل
العالم. يف الحيوان حدائق كربيات من مرص حديقة تعترب

حديقة يف األكرب ألخيه ليس حظ باريس يف النباتات حديقة يف الحيوان لقسم لكن
اآلحاد. أيام من ا جدٍّ جميلة بساعات حديقتهم يخصون باريس أهل بأن ذلك مرص.
يدخل حيث السادسة، إىل الظهر بعد الثانية الساعة من تبتدئ الجميلة والساعات
وصارت الزائرين، من الهدايا تقبل ألفت التي الحيوانات ليشاهد مجانًا الجمهور
يف ساعة إن نقول أن يشء يف املبالغة من وليس للصديق. الصديق انتظار تنتظرهم
الرشق، مدن من مدينة يف منعًما الرجل يقضيه جيًال تعدل األحد يوم يف النباتات حديقة
وامللل. للسأم فيها أثر ال محبوبة، جميلة حياتهم يصريون كيف يعرفون هنا فالناس
فرحة وجوه يف الحديقة إىل يغدون وزوجته، الزوج أو وأخته، الفتى رأيت ثم رأيت فإذا
الحيوانات تعودت وقد الحيوانات، ملداعبة به جاء خاص زاد فريق كل ومع مستبرشة،
إليها يقدمه ما لتأخذ ودعابة رفق يف أعناقها وتمد أظافرها عىل تقف فهي الرب، هذا

واألطفال. والنساء الرجال

تقدم فهناك النبات، حديقة يف اآلحاد أيام الربيئة امُلتع من ا جدٍّ عظيم حظ لألطفال
إليه فيصعد يُناخ لطيف مركب والجمل األطفال؛ لركوب والبغال والحمري الجمال
الحديقة أرجاء يف بهم يميض ثم فيتضاحكون، بهم يقوم ثم شديد، َمرح يف األطفال
الشائقة بصلصلتها واملتفرجني الراكبني تمتع الجالجل عنقه ويف دقائق، خمس نحو
يزال فال النهوض، من ويمتنع األطفال فريكب الجمل يناخ وقد واألشجار. األزهار بني
نهض بالعربية كلمه فإذا ويتبلد، يتأبى والجمل أخرى، ويخاشنه تارة يالطفه الجمال
طرفة لغة أن يذكرون إذ جميًعا، الناس يتضاحك ذاك وإذ اسرتخاء، وال بطء غري يف

فرانس! أناتول لغة من إليه أحب العبد بن
وتلك األطفال، يركبها عربة يقود ا جدٍّ صغري جحش يُرى أن الشائق والعجيب
يف إال الصبور األلوف الحيوان هذا عىل أعينهم تقع ال الذين الصغار للصبية ُمتعة أكرب
الناس يتهمه بوفون، يقول كما مظلوم، حيوان والحمار النباتات، حديقة يف األحد يوم
أشهر أن أذكر املناسبة وبهذه والجمال. اللباقة يف غاية رأيه يف أنه مع والقبح، بالبالدة
تفهم وال ترى ما تُْدرك ال التي املعروفة الحمري غري وهي مرص حمري العالم يف الحمري
اثنتني، عىل ال أربع عىل تميش التي الحمري هي إنما والبيان، العلم أدعياء من تقول ما
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معشوقة املشهورة املغنية عريب منها اقتنت أن حظها من وكان والشعري، الفول وتأكل
أنه ويظهر والشعراء. الوزراء أندية راكبة به تطأ كانت ظريًفا مرصيٍّا حماًرا املدبر ابن
الشوقيات، مقدمة يف حدثنا كما الخالية، األيام يف حماًرا يركب شوقي كان السبب لهذا
املغربلني حي يف حمار ظهر عىل والعشيات األصائل يف يُرى املطلب عبد الشيخ وكان

بوفون! يقول كما مظلوم لحيوان ا حقٍّ إنه …

من املؤلفة األلوف فيها ترى فال هادئة النباتات حديقة تكون اآلحاد أيام غري يف
العلم، عىل الحريصون يؤمها مأهولة ذلك مع تظل ولكنها واألطفال. والفتيات الفتيان
فتاة وهناك زهرة، أو نبتة يدرس رجل فهنا واألزهار! الخمائل بني بالصيد واملغرمون
رفيقة عن لروحه يبحث فهو األرض به ضاقت فتى وهنالك حبيب، من موعد عىل
مكدود شاب الناحية هذه ويف والغيظ. الكمد أسباب من دنياه يف بما تذهب مؤنسة

ويقول: يدمدم مغرتب شاعر الجانب ذلك ويف وجهد، بعناية يدرسه كتاب بيده

ال��داِر ُغ��رب��ة ي��ش��ك��و ال��ن��ي��ل إل��ى ف��ت��ى م��راب��ع��ك��م ف��ي ي��ح��ي��ا ال��س��ي��ن ج��ي��رة ي��ا
أب��راِر غ��ي��ر ص��ح��ب ال��ح��وادث إل��ى وأس��ل��م��ُه ل��ي��ال��ي��ه ع��ل��ي��ه َج��نَ��ْت

عواطف تكوين يف تشاء ما تفعل والطبيعة الحديقة تلك يف الساعات تمر ثم
من خفية أرسار الوجود لهذا يكون فقد أيًضا، والجماد والنبات، والحيوان اإلنسان

الباحثون. إليها يصل لم واالتساق التآلف
وحول أركانها، من ركن كل ويف فتان، ساحر باريس يف النباتات حديقة يف ما كل
والحب قلوب. وشقيت قلوب، نعمت العالية، هضبتها وفوق أحواضها، من حوض كل

وعذاب. ونعيم وسعري، جنة

حديقة أمام قالئل أعوام منذ بُني باريس مسجد هذا الجديد؟ القادم هذا ما لكن
النباتات!

عهدها طال التي الحديقة تلك يف بصيد تظفر أن القارئ أيها لك أتيح فإن
غريب صوت اللحظة تلك يف سمعك يقرع فقط وحاذر، فرتقب واألرشاك، بالفخاخ

عالية: مأذنة فوق الفصيحة بالعربية يصيح
أكرب! هللا أكرب! هللا
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العقاب. شديد التوب، وقابل الذنب، غافر مع وتأدب عواقبه، وتهيْب هذا اذكر
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والعرشون السادس الفصل

األدبواحلياة

السباعي محمد األستاذ إىل

… صديقي
التي الكلمة يف قراءك وظلمت نفسك ظلمت بأنك أصارحك أن أوًال يل اسمح

يقول: حني الرومي كابن أنك ظننت حني نفسك ظلمت أيام، منذ إيلّ وجهتها

ص��ف��وان األرض وظ��ه��ر ج��دب ع��ام ف��ي ح��ص��ى زرع��ت ق��د ك��أن��ي أران��ي ل��ي م��ا

النيل. بروافد مغمورة خصبة أرض يف البذور كريم إال تزرع لم أنك حني يف
تستعيذ أن تنس فال مجهول منيس أنك إليك تخيل ضجر لحظات هناك كانت فإن
فأرفق الزمان، دونك أنصفهم ناًسا ترى كنت وإن والوسواس، اليأس رش من باهلل
حني قراءك وظلمت الخالدين. يف اسمك ويبقى كثري خلق عىل النسيان فسيطغى بنفسك
عاًما عرشين من أكثر قضيت أنك تذكر أن ينبغي وكان فضلك، عن غافلني حسبتهم
باإلعجاب، جديرون مرص يف القراء أن والواقع القراء. أنفس من مكان أقدس يف وأنت
الصحف رقي إىل تنظر أن ولك واآلداب. الفنون بروائع ا جدٍّ قوي إحساسهم فإن
هذا فإن اإلنجليزية، الصحف استثنينا إذا األوربية، الصحف تفوق كادت التي املرصية
أرباب أعانوا ألنهم أكرب القراء فضل وكان والكتاب، القراء إيجاده يف تعاون الرقي
غري طريقك يف وامض الفاضل الصديق أيها تبتئس فال والتجميل. االتقان عىل الصحف

املتشائمون. يظن ما فوق القراء أن وثق هياب،
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قد والكاتب القارئ أن لك ألبني الرسالة هذه إليك أوجه أن أردت أني فأحدثك وأعود
ألنك جميًعا، يخالفوك أو جميًعا، القراء يوافقك أن تنتظر فال يتنافران، وقد يتوافقان
فهمت أنك عىل األدبية آثارك تدل رجل وأنت الحياة. من حماستكم تستمدون وإياهم
يشغل أن قبل يرويها حوادث له تكون أن يجب األديب أن وعرفت العيش، يطيب كيف
حني يف تكتب ما يستطيبوا أن يجب جميًعا الناس أن تظن فهل الناس. حوادث برواية

الحواس! نعيم يكون كيف يفهموا وأن عشت، كما يعيشوا أن جميًعا لهم يقدر لم
األقالم. مئات لتقصفت القراء جميع يرىض أن كاتب كل من يُنتظر كان لو أنه عىل
وامليول األهواء من مؤلفة ألوف لهم قراءنا أن إىل نطمنئ أن علينا يفرض والعقل
فثق ذوقك، غري بذوق الحياة يواجه ألنه قارئ عنك ينرصف أن أزعجك فإن واألذواق.
ولعلك نفسك. عن تتحدث حني نفسه عن تحدثه ألنك وينتظر، عليك يُقبل من هناك أن
وإلهامه وفكره بفنه شغل يف يكون. أن يجب العبقري األديب أن اإلدراك تمام تدرك
عليه وليس التغريد، له يطيب حيث يغرد أن البلبل فعىل يكرهون. وما الناس يحب عما

القلوب. غلف أو اآلذان، ُصم يفتن أن
للبحرتي أن لك وأذكر البليغ، للشعر القراء بعض فهم من مثاًال إليك ألقدم وإني
املهرجان، عيد يف الجمال تحف من تحفة يستوهبه املدبر ابن إىل بها بعث رائية قصيدة
كلما بها أطوف أن دائًما يل ويطيب البحرتي، قصائد نوادر من تعد الرائية وتلك
األصدقاء أحد من األيام هذه يف البحرتي ديوان استعرت وقد الرنان. شعره واجهت
ومن املتأدبني، حكم يف ألنه العادي القارئ عن يرتفع الصديق وهذا باريس، يف املقيمني
(جيد) بكلمة يكتفي وهو يقرأ، ما عىل حكمه الصفحات هوامش عىل يضع أن عادته

(سخيف). كلمة أو
ذلك: بعد عليها حكمه عن وسأخربك القصيدة، تلك من املختارة القطعة وإليك

وال��س��ح��ُر ال��ه��دي��ُة إال ع��زم��ه ع��ل��ى ال��ف��ت��ى ي��غ��ت��ص��ب ل��ي��س أن زع��م��وا وق��د
ال��ف��ط��ُر ف��ات��ن��ا إذ ال��وق��ت ال��م��ه��رج��ان ف��ف��ي ُم��ه��ديً��ا م��ح��ال��َة ال ي��وًم��ا ك��ن��َت ف��إن
ال��ِوْزُر ويُ��غ��ت��ف��ر ال��ُع��تْ��بَ��ى ل��ه��ا ��ى ت��ق��ضَّ ب��ت��ح��ف��ة ت��رس��ل م��ي��خ��ائ��ي��ل تُ��ه��د ف��ان
ف��ج��ُر داج��ي��ٍة ُع��ق��ب ف��ي ل��ه��ا أض��اءَ ك��أن��م��ا ال��ع��ي��ون ت��راءاه َغ��ري��ٌر
ال��ب��دُر أن��ه ام��رٌؤ ش��كَّ م��ا ال��ش��ه��ر م��ن ل��ي��ل��ة ع��ش��رَة ب��ض��َع ف��ي يَ��ب��ت��دي ول��و
ش��زر ن��ظ��رة ل��ح��ظ��ه م��ن اع��ت��رض��ت أو ل��ف��ت��ة ب��ع��ط��ف��ي��ه ي��وًم��ا ان��ص��رف��ت إذا
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ص��ب��ر م��ث��ل��ه��ا ع��ن ل��ي��س ن��ف��س وح��اج��ة ن��زوع��ه ب��ط��ي��ئً��ا ق��ل��ٍب َه��َوى رأي��ت
ص��در ل��ه أو ب��ه يَ��ْح��َرج ول��م ذراًع��ا ب��ه ي��ض��ق ل��م م��ث��ل��ه أع��ط��ى وم��ث��ل��ك
ال��ع��م��ر م��ث��ل��ه ف��ي اآلف��ات أع��ظ��م وم��ن ل��ط��ي��ب��ه ع��م��ر م��ر ق��د أن��ه ع��ل��ى
ال��ده��ر غ��يَّ��ره ال��ح��س��ن ص��اف��ي ب��أول ي��ك��ن ول��م م��ن��ه األي��ام ت��ف��س��د غ��ًدا
َق��ْدُر س��اق��ه��ا إن ال��وي��ل م��ن��ه��ا ل��خ��دي��ه ��ة ُم��دل��ه��مَّ ل��ح��ي��ة ب��خ��طَّ��ْي ويُ��م��نَ��ى
ال��ش��ع��ر م��دح��ك ف��ي ي��غ��ل��ي��ه ث��م��نً��ا ب��ه واج��د ف��إن��ك ع��ن��ه ل��ن��ا ت��ج��اوْز
ع��ذر ل��م��ع��ت��ذر ف��ي��ه��ا ح��ي��ل إل��ى وت��رت��ق��ي ف��ي��ه ال��ع��الت ت��ط��ل��ب وال
ع��م��رو أو ال��م��غ��ي��رة بُ��ردي��ه ت��ح��ت وم��ن م��ال��ه ُع��ظ��م ف��ي ال��م��رء ي��ت��غ��اب��ى ف��ق��د

أن الستطاع الفرنسية اللغة إىل تُرجم لو أنه ترى أال الشعر؟ هذا يف رأيك فما
(سخيف). بأنه عليه الحكم من صاحبنا يُعفه لم هذا ومع وفرلني؟ بودلري شعر يزاحم
حدث وقد الناس، بعض أنفس يف الحيوية فقر إىل مرجعه األذواق يف السقم وهذا
يصادفها التي والتهويالت املبالغات حول مناقشة املتأدبني أحد وبني بيني ثارت أن مرة
وأن خياالت، كلها العربي األدب حقائق أن رأيه وكان العربية، املؤلفات يف القارئ
بالتعابري املثل رضب وقد يشعرون، ما ال يتوهمون ما يصفون كانوا والكتاب الشعراء

اإلخوانية: الرسائل وصف يف اآلتية
الحجارة عىل قرئ لو كتاب … العمر أيام وهنأني الدهر، من أمانًا يل كتب كتاب
ويد ألًفا وقبلته ونًرشا، طيٍّا أبليه كدت كتاب … النتثرت الكواكب عىل أو النفجرت،
النفس، رشح ويف عدن، جنة بل حزن، روضة الحسن من هو كتاب … عًرشا حامله
تمتعت كتاب … يعقوب أجفان يف يوسف وقميص والقلوب، األكباد برد األنس، وبسط
وتاج مهلل، بويش سطوره من طريف ووكلت األخرض، والعيش األبيض بالنعيم منه
… الغواني مطربات من األغاني، سماع أنساني ما محاسنه من سمعي وأودعت مكلل.

العطشان. من املاء موقع مني وقع وتوقيع الزمان، من أمانًا يل كتب كتاب
والصياغة الديباجة أهو التعابري، هذه عىل يأخذه عما الصاحب ذلك سألت وقد
تصل أن يعقل ال أنه جوابه وكان األغراض؟ مستور من عليه تنطوي ما هو أم الفنية؟

كاذبون! كلهم كالشعراء الكتاب وأن النفوس، سحر من الحد هذا إىل الرسائل
الصباح يف وصلت كانت فرنسية رسالة غري صاحبي به أقنع ما ساعتئذ أجد ولم
باريس؟! يف تعيش أهكذا وقال: لونه اصفر حتى قراءتها يتم كاد فما عليه، فعرضتها
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بليلة — الوعد يف صدقت لو — تعد كانت الرسالة تلك أن صديقي يا أكتمك وال
قال: من عناهن اللواتي إحدى من كانت أنها لوال سباعية،

ت��ل��ي��ن ب��األك��ف غ��م��زوه��ا إذا خ��ي��زران��ة ع��ص��ا ل��ي��ل��ى إن��م��ا أال
ت��ب��ي��ن ح��ي��ن ال��ص��در ف��ي ش��ج��ا ع��ل��ي��ك ي��ك��ن وال س��اع��ف��ت��ك م��ا ب��ه��ا ت��م��ت��ع
س��ت��ل��ي��ن خ��الن��ه��ا م��ن آلخ��ر ف��إن��ه��ا ال��ل��ي��ان أع��ط��ت��ك ه��ي وإن
ي��م��ي��ن ال��ب��ن��ان ل��م��خ��ض��وب ف��ل��ي��س ع��ه��ده��ا ال��ن��أي ي��ن��ق��ض ال ح��ل��ف��ْت وإن

أضعاف يقايس أخاك أن تذكر أن مصابك يف اإلنسانية مصاب تبكي حني تنس فال
جمعاء! واإلنسانية أنت تقايس ما

عىل الحقد أشد أحقد أصبحت أنني وإخالص رصاحة يف لك اعرتف أن صديقي يا بقي
واملرأة. األدب وهما الحياة، كائنات من كائنني

ظلماء يف املخاطرة عىل صاحبه حمل إذا إال حال له يستقيم ال ألنه األدب عىل أحقد
وحزازات ثارات الحياة ميادين يف وله إال مكانة ذا أديبًا كله العالم يف تجد ولن الوجود،
إال األديب بوجود يؤمنون ال وأهله األدب حسابهم عىل يحيا الذين والقراء تموت. لن
ويتهمونه األديب يهاجمون ناًسا أحيانًا ترى وقد السطور. بني تحرتق أحشاءه رأوا إن
يقعون وإنما األخالق، عىل حرًصا ذلك يفعلون ال الناس وهؤالء التقاليد. عىل بالخروج
ولكن … الحياة أرسار مواجهة من النابغون ُرزق ما عىل منهم حسًدا األدباء أعراض يف
كالشمعة — انترص ولو — سيظل األديب إن العزاء؟ من فيه الذي وما ذلك، قيمة ما

تحرتق. وهي للناس تيضء
الفتنة أسباب تتلمس تراها أن من أشنع لؤم وأي لئيمة، ألنها املرأة عىل وأحقد
منه، بد ال رش اللؤم هذا مع وهي … سواك إنسانًا تجد أن دائًما تستطيع أنها لرتيك
سلطان إىل كارًها أو طائًعا يطمنئ أن الجمال يعشق من وعىل بذلك، قضت الحياة ألن

النضناض! الحية تلك
ُكتب ألنه الخالص، أستطع لم ولكنني أهله، عىل األدب رش يف كثريًا فكرت وقد
أن عىل اقترصت إذا أفلح تراني فهل التدريس. ومهنة الصحافة مهنة من أحيا أن عيلَّ

الخريات؟! دالئل ورشح الصمت فضل يف وتالمذتي قرائي أُحادث

122



والحياة األدب

ُشبهت املرأة ألن الخالص؛ أستطع لم كذلك ولكنني املرأة، رش يف فكرت وكذلك
محيد. سحرها عن وليس مكان، كل يف تلقانا فهي بالشمس، صدًقا

الحي ال الالتيني الحي — الحي يف إنسانة هنا أن سباعي سيد يا ذلك إىل أضف
نقلت التي حواء والقرآن، التوراة يف املذكورة حواء حواء، بنات من إنسانة — الحسيني
والفلفل الشطة عالم إىل والثمار األزهار عالم من وأخرجته املناكيد صفوف إىل آدم أبانا

والفول!
فوق وهو إنسان، أيًضا أخاك ألن اإلنسانية، مصاب تبكي حني أخاك تنس ال فباهلل

وأديب! عاشق ذلك
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والعرشون السابع الفصل

السباعي جواباألستاذ

مبارك زكي الدكتور إىل

ُم��ص��ف��ق ب��ارد م��زن ب��م��اء ُم��وث��ق ب��ال��ح��ب��ال ص��اٍد وج��ُد م��ا
ُم��ط��ب��ق َدْج��ن أخ��الف ب��ه ج��ادت يُ��رنَّ��ق ول��م ي��ك��در ل��م ب��ال��ري��ح
األزرق ك��ال��زج��اج ع��ل��ي��ه��ا م��اد تُ��ب��رِق ش��م��س��ا ت��ر إن ب��ص��خ��رة
أت��ق��ي ل��ك��ن ب��ك ك��وج��دي إال يُ��م��ذِق ل��م خ��ال��ص غ��ي��ِث ص��ري��ُح
ل��ل��م��ن��ط��ِق ن��اق��ًدا وص��ي��رف��ي��ا ُم��غ��ل��ق ب��اب ل��ك��ل ف��ات��ًح��ا ي��ا
وال��ت��ف��رق ال��ب��ع��اد ع��ل��ى إن��ا يَ��ن��َف��ِق ل��م بَ��ْه��َرٌج ه��ذا ق��ال إن

ن��ل��ت��ق ل��م إن ب��ال��ذك��ر ل��ن��ل��ت��ق��ي

ثائرة من تسكن أن خاللها يف حاولت التي القيمة رسالتك عيل وردْت
نظري. يف وتزينها الحياة إيلَّ وتحبب املرصي، املجتمع عىل غضبي

أعرف ال ورصخاتي وتربمي تسخطي كل عىل أني صاحبي يا الحق ويف
وما منكوًدا، أو محظوًظا أو سعيًدا، أو شقيٍّا الواقع يف كنت إن نفيس عن
الحقيقة يف أكون وبالءً محنة الناس أشد أني إيلَّ يُخيل حني لعيل يدريني
الفائز املغتبط املنعم يكون بأن الناس فأوىل جرم وال وصفاء، لذة أشدهم
شاء كلما ومقدوره طاقته يف كان من هو الحياة لذات من األوفر بالقسط
عالم من وينتقل روحانياتها، ملكوت إىل الحياة ماديات سفال عن يرتفع أن
بمعسول اململوء الخيال عالم إىل الجافية السمجة القاسية املرة الحقيقة
فراديس من بها وما السحر مملكة مفتاح كفه يف وكان واألماني، األحالم



باريس ذكريات

أهله مرياث ومن الفن لواء تحت منطو ذلك كل … الجنة ومالعب الحور
يل: قلت إذ رسالتك عرض يف بها رميت التي كلمتك مصداق وهذا وأربابه،
بفنه شغل يف يكون أن يجب العبقري األديب أن اإلدراك تمام تدرك «ولعلك
وليس يغرد أن البلبل فعىل يكرهون، وما الناس يحب عما وإلهامه وفكره

القلوب». غلف أو اآلذان ُصم يفتن أن عليه
الغنى من أغنى الفقر يرتك إنه والشعر! والخيال الفن هللا حيا أال
وأئمة الفنون نوابغ من هنالك وإن األنس، من إيناًسا أشد الوحشة ويدع
عليه يدوم ومن ورسوًرا، غبطة إال يزده لم البالء به اشتد إذا من اآلداب
رسمدي حلم يف فهو يحسه، وال به يشعر فال بحياته يودي حتى الفقر
عىل ليحس بأقدامهم الناس وداسه الرتاب توسد وإن وهو فردويس، ذهبي
يف والخيال الفكر يف ويعيش احة، نفَّ معطرة العني الحور قبالت شفتيه
بنفائس مفعمات وكنوز مدهشات، ورصوح وقصور مسحورة وجنات حدائق

ومرجانه. الخليج ولؤلؤ وعقيانه، الهند ماس من والطرف التحف
الوفاض، خاوي وأطمار، أسمال يف الناس أعني تراه شاعر من وكأي
األرض ملوك عليها يحسده بحبوحة يف الخيال عالم من وهو األنفاض، بادي
الناس، بني العبقري الفنان يسري كذلك … يفقهون ال ولكنهم يفقهونها، لو
الباطن إىل عيناه تنظر الواصل كالويل مثله «مليونري» وباطنه شحاذ ظاهره
ال حلم، يف كالطائف الحياة مسالك يف ويطوف والغرائب، العجائب فرتى
فبأي ذلك وبعد رؤيته، علينا ُحرمت قد ما يرى ولكنه نشاهد، ما يشاهد
ألنفسنا يسوغ حق وبأي حاًال، وأحسن شأنًا منه أعظم أنفسنا نعد حق
… ورثائه برحمته األحق نحن ألسنا والرحمة، بالرثاء عليه نتعطف أن
بأقذارها … وعالتها بآفاتها الحياة أخذنا لقد هو؟ صنع وماذا صنعنا ماذا
وفتنة وطربًا، لذة وسماجتها الحياة سخف يحول كيف هو وعرف وأقذائها،
جوهًرا، وحصباءها عنربًا، وترابها إكسريًا، وسمها نمريًا، أُجاجها ويرد عجبًا،

أنغاًما. وضوضاءها انسجاًما، وتنافرها
دي (فيليري الروائي الكاتب مات ملا فرانس) (أناتول قال ذلك أجل من

معناه: ما آدم) ليل
بأدنى قط ينعم لم أنه مع عليها، آسف غري الدنيا وترك مات لقد –
وشد مخالبه الفقر فيه أنشب لقد وطيباتها. لذاتها الناس يسميه مما يشء،
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السباعي األستاذ جواب

ثالثني قىض لقد إساره. من يستنقذه أن مخلوق طاقة يف يك فلم قبضته عليه
الفقر طبعه لقد الفجر، أشعة أول مع يختفي ثم الليل حانات يغىش عاًما
املترشدين أولئك كبعض فأصبح قالبه، يف وصبه بميسمه ووسمه بطابعه،
ال اللون أصفر وكان الطرق، بقوارع العمومية املقاعد عىل ينامون الذين
حرية يف اليوم أرانا ذلك كل من الرغم وعىل الظهر، مقوس بعينيه، بريق
هو وجدير السعداء، سجل يف أم األشقياء سجل يف أنكتبه ندرى ال أمره من
عالم من علينا يهبط خياله بطيف لكأني والرثاء. بالرحمة أم منا بالحسد
عليها فيصب والنبيذ التبغ بآثار امللوثة املوائد تلك إحدى عىل فيقف األرواح
ناحية رأسه يميل ثم وأرجوانًا، وبنفسًجا وُجمانًا، ذهبًا أحالمه أعاجيب من
الخالن «معرش قائًال: والنبوة الوحي أوتار نرباته يف تهتز بصوت ويخاطبنا
عىل تأسفوا أن والعدوان البغي من فإن ترحموني، وال اغبطوني واألخدان
أك ولم الجمال ملكت لقد أولئك، من كنت ولقد والفتنة، الجمال كنوز املالكني
فيها وتعيشون ترونها التي هذه دنياكم أن عجيبًا أليس سواه، شيئًا أبرص
إىل أتسفل ولم قط أتنزل لم وأني نظري، يف وال شعوري يف موجودة تكن لم
بني روحي وتظل وأتقلب، فيه أعيش باطني عالم يل إنما مشاهدتها؟ محاولة
من وقصور األنهار، تحتها من تجري جنات يف وتمرح تلهو الِفيح أرجائه
من اثنني ترون هنالك «إكسري» املسمى كتابي اقرءوا … والزبرجد الياقوت
وجداه، حتى الذهب من كنز عن يبحثان برحا ما وامرأة رجًال هللا خلق أجمل
للموت نفسيهما أسلما حتى يحوزانه كادا ما فإنهما وجداه، حظهما ولسوء
الدنيا هذه يف اإلنسان له يعيش أن يستحق هنالك كنز ال أنه علما إذ الزؤام،
رعاكم يا واعلموا والجمال، والحكمة الخيال كنز املقدس، الروحاني الكنز إال
كان املحطم مزهري أوتار عىل فيه أعزف كنت الذي الحقري الكوخ أن هللا
الفيلسوف لنا يقل ألم (بباريس) اللوفر قرص من وأفخم أجل الحقيقة يف
أو الحمراء كان سواء مشيد قرص «أي معناه: ما شوبنهور) (آرثر األعظم
كتب الذي املظلم الجحر ذلك الجالل وأبهة الجمال رونق يف يداني اإليوان

كيشوت»؟ «دون الخالد كتابه (رسفنتني) األكرب الروائي فيه
ليذكره «بوذا» لإلله الذهب من تمثاًال يقتني نفسه «شوبنهور» كان «لقد
ينله لم ما خيايل بقوة نلت لقد الثروة. احتقار هي الحقيقية الثروة بأن دائًما
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وخلقت الكتائب وُقدت األرائك تبوأت لقد الحقيقة، يف األرض ملوك أعظم
أحالمي امتزاج فرط من بلغ وقد واألساطري، القصص كأعجب سرية لنفيس
سالم األخرى، من إحداها فصل يستحيل أنه الحقيقة يف واندماجها باليقظة

وسلطانًا.» أبهة وأعظمهم شأنًا العاملني أفخم عشت لقد عليكم،
الجسد عىل الروح آثرت لقد الطائف! الخيال أيها هللا رضوان عليك
واصطفيت األدنى، عىل األسنى فاخرتت الخيال، إىل املادة عن وانرصفت
مما أكرب نعيم ال إنه شاءوا، ما واألقوياء األغنياء فليقل الخبيث، عىل الطيب
فوق والفكر الفن أحببت ولقد عظيم، حب سبيل يف يضّحون الذين يلقاه
واألحالم، الخدع وأبهج واألوهام، األضاليل ألذ جزاؤك وكان عداهما، ما كل
مصحوبًا يكون إنما عقيًما مجدبًا يكون قلما الخالص والعشق العظيم والحب
املنفردة نفسك وفضاء السامية روحك فراغ الخيال زين لقد الثمرات. بأشهى

واألشباح. الصور من متحف بأبدع العظيمة

أنك زعمت التي الباريزية شأن يف أخاطبك آخر مجال ويف القلم. بي يقف هنا
والسالم دمعة. من مقلة وال لوعة، من مهجًة لك هللا أخىل ال اآلن. بها مولع
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والعرشون الثامن الفصل

باريس يف العامل حياة
١٩٣٠ سنة سبتمرب ١٠ يف باريس

الشواهق، القصور من فيها ملا فيعجبون العالم أقطار جميع من باريس عىل الناس يفد
التماثيل فرأوا أرجائها يف توغلوا كلما عجبهم ويزيد الشوامخ. والربوج الِفيح، وامليادين
أمام ذاهلني حيارى ويقفون وامليادين، واملتاحف الحدائق بها تزخر التي العديدة
السني. ونهر والشوارع املنازل فوقها ومن األرض تحت تسري التي الحديدية السكك
بهذه عليهم هللا أنعم قوم الباريسيني وأن ُخلقت، هكذا أنها باريس زوار يظن ويكاد
يعرق ولم ساعد بنائها يف يَْشق لم وكأنه البالد، يف مثلُها يُخلق لم التي العجيبة املدينة

جبني.
باريس مايض يف واحدة لحظة يفكر لم من أنفسهم الباريسيني من أن والواقع
الخالدة املدينة هذه تكلفت ما يتأملوا أن فاتهم إذا معذورون فاألجانب باريس، وحارض

والجمال. العظمة يف املثل مرضب صارت حتى واملشاق املصاعب من
مدينة هدت، من وهدت أضّلت، من وأضّلت فتنت، من فتنت التي هذه باريس
الرس هي صغرية متواضعة تبدو التي عامل وكلمة العمال، شعب هو عظيم لشعب
فمرجع العامل قيمة يقدر ال من والرشق مرص يف كان وإذا باريس. مجد يف الرس كل
اآلباء ترك ما ظالل يف يعيشون وهم أحقاب عليهم مضت والرشقيني املرصيني أن ذلك
وأن بأيديهم، مدينتهم بنوا أنهم العلم حق يعلمون فهم الباريسيون أما واألجداد.
العيون، وتقذي النفوس تزعج قذرة صغرية مدينة إال تكن لم اثنني قرنني قبل باريس
عىل تستطيل أن باريس استطاعت ملا هوسمان البارون ووزيره الثالث نابليون ولوال

وبرلني. لندن



باريس ذكريات

وفلسفته وزيه ولغته وتقاليده وطنه له بذاته، قائم شعب باريس يف العمال
التأمل من خالية سطحية عيشة باريس يف يعيشون والذين للحياة، الخاص وفهمه
والقهوات، املطاعم أصحاب هم الباريسيني أن يحسبون العميق والتفكري والدرس
والجرائد الكتب بها يقرءون التي اللغة أن ويظنون والكليات، واملعاهد املدارس وطلبة
الرقص صاالت يف بها ويتفاهمون واملحارضات، الخطب بها ويسمعون واملجالت،
مبني. خطأ وذلك الطبقات، جميع من كله للشعب الفرنسية اللغة هي التمثيل، ومسارح
يتذوق (بيبه) يده ويف الثياب قذر الوجه مجعد رجًال وملحت باريس يف مشيت إذا
زميله عودة ينتظر الحائط إىل ظهره أسند وقد والذهول، القلق أمارات وعليه أنفاسها،
يف يشاركك إنسان هذا أن فأعلم املوصول، الشاق جهدهما يستأنفا حتى الحانة من
من أعظم عليك فضله أن أقلها ا جدٍّ كثرية أشياء يف ويخالفك الحياة، معاني بعض
سبل يف وأسلك لحرفته، وأملك درهمه، عىل وأحرص بواجبه، أعرف وأنه عليه، فضلك

والتدبري. والكياسة اللباقة أدعياء من كثري من الحياة
مصقول الهندام، حسن اللباس، أنيق شاب وجاورك األحد يوم املرتو ركبت وإذا
سيجارة يده ويف الذهبية، الجدائل كأنه رأسه فوق شعره يتمّوج والعارضني، الوجه
الخد أسيلة الطرف، كحيلة هيفاء، فتاة جانبه وإىل حني، إىل حني من أنفاسها يداعب
من والناس امللتهبة، بقبالتها تحرقه فتكاد لحظة بعد لحظة عليه تميل الجبني، مرشقة
فحذاِر الجميل، املرتف الناعم الشاب ذلك رأيت إذا معجبني، راضني ينظرون حولهما
أكثر يف يكون فقد عالية، مدرسة يف طالب أو ثانوية مدرسة يف تلميذ بأنه تجزم أن
زينته أخذ ثم غرفته، أركان من ركن يف العمل ثياب خىل جدٍّا صغريًا عامًال األحيان

الجمال. مدينة يف والحظ األنس أسباب يتلمس وخرج األحد، ليوم
ذلك معنى أن تظن أن القارئ أيها أعيذك ولكني باريس. خلقوا الذين هم العمال
أريد فأنا ذلك تحسب ال غري، ال الواسعة، طرقها وشقوا العظيمة، بمبانيها نهضوا أنهم
السياسية فالحرية يشء، كل يف لهم مدينة فهي معانيها، كل يف باريس خلقوا أنهم
الذين فهم باريس، عمال إىل فيها الفضل يرجع كله الفرنيس الشعب بها يتمتع التي
يكن لم كبرية أو صغرية ثورة فرنسا يف نعرف وال استثناء، بال الثورات جميع أشعلوا
تتطلب ما وعزائمهم وأموالهم أنفسهم من لها وقدموا رضامها شبوا الذين هم العمال
القومية النهضات مصدر السيايس تاريخها أدوار جميع يف باريس وكانت الوقود. من
يمتد تأثريهم وكان جميعها، الثورية الحركات عماد باريس عمال وكان والدستورية،

الفرنسية. والحوارض املدن بني من وبوردو، ومرسيليا ليون لهياجهم فهيج
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الخاص وفهمه وفلسفته وزيه ولغته وتقاليده وطنه له الفرنيس العامل إن قلت
العمال أن والحقيقة لذلك، يدهش من مرص يف القراء من أن أقدر وأنا للحياة،
من بينهم من ويندر باريس، ضواحي يف بهم خاصة مدن بل أحياء لهم الباريسيني
ولهم تقاليدهم، ولهم السكان، أكثرية يهدد الذي الفاحش الغالء بسبب املدينة يسكن
العمال لهجات بني ا جدٍّ شاسع والبون الفصيحة، اللغة عن مستقلة تكون تكاد لغة
ونحن األحيان. بعض يف التفاهم يستطيعون ال قد أنهم حد إىل مثًال، الطلبة ولهجات
أن يفهم أن يريد من فليفهم الفصيحة، اللغة من بعيدة العامية اللغة أن مرص يف نظن
أن يمكن ال هائًال بعًدا املستنرية الطبقات لغة من أبعد فرنسا يف العاملة الجماهري لغة
العمال مدن ويف الفروق. من مرص يف الفصيحة واللغة الدارجة اللغة بني بما يقارن
نسمح ال مرص يف فنحن أخبارها، يعرفوا أن املرصيني يدهش غريبة أوساط الباريسيني
أو «آه» يكرر من يغيظنا بل املمثلني، مع يتدخل بأن التمثيلية الروايات يحرض ملن
إحدى فيل) (بل يف حرضت ولكني واالنحطاط، الفضول رضوب من ذلك ونعد «هللا»
ما باملرسح مر كلما الغناء يف املمثلني يشاركون املتفرجني فيها رأيت رواية العمال مدن
الوجدانية، القطع بعض املمثلني يستعيدون املتفرجني ورأيت الغناء، عىل املمثل يحمل
أولئك عند الذوق يقتيض حسبما أخطأت، أو أصبت للمثل فيقولون أحيانًا ويزيدون

املتوحشني! املتمدنني
الصعيدي العامل به يرىض ال بما البارييس العامل يرىض قد الحياة جانب ومن
من العمال، حياة عن وافية بيانات لديه أن الكبار األساتذة أحد أخربني فقد مرص، يف
جيدة، صحة يف ذلك مع وهم شخًصا، عرش اثنا الواحدة الغرفة يسكن قد أنه بعضها
تكون أين يعرف ال من ومنهم ونهاره، لليله واحدة بأكلة يكتفي من ومنهم قال، كما
إىل يذهبون البؤس هذا مع جميًعا وهم يبىل، حتى الثوب يخلع ال من ومنهم الحمامات،

مساء. الثامنة يف ويعودون صباًحا السادسة الساعة يف أعمالهم
من أنه البأساء هذه مع برسعة األيام تفنيه ال البارييس العامل أن يف الرس ولعل
يشء، بكل ويستهني يشء، كل من يسخر إنه واملجون، الدعابة كثري العالم عمال بني
والجنون. واملرح الجذل إىل وتسلمه وأحزانه بأشجانه تذهب ألن كافية واحدة وكأس
والنكت الطرف يتبادلوا حتى حانة أو مطعم يف يلتقون الباريسيون العمال يكاد وال
العمال فقد ولو والقنوط. اليأس أسباب من يذر وال يبقي ال جذاب ساخر هزل يف
وما اإلدراك. عليهم وقىض والتأمل التعقل ألفناهم واحدة لحظة جنونهم الباريسيون

الناس. هؤالء أمثال وعند األحوال، هذه مثل يف إال نعمة كان الجنون أحسب

131



باريس ذكريات

هذا أجل ومن وشقاءه. وبؤسه البارييس العامل حال يعرفون اليوم فرنسا ورجال
برشه يقرءون العمال أن لوحظ وقد العمال، أحياء يف واملتنزهات املكاتب من أكثروا
ولوحظ يوم. كل يف كتابني به يقيم الذي الحي مكتبة من يستعري من ومنهم عظيم،
حالهم يكون وقد املحرتمة، العظيمة املؤلفات عىل خاص بنوع يقبلون العمال أن أيًضا
غري العامة املكاتب من يستعريون ال الذين املرصيني الطلبة بعض حال من أفضل

واملجون. الهزل روايات
يصل أن يصعب فقد الناس، من واالرتياب والجلد بالصرب يمتازون باريس وعمال
يف حتى ولقبه اسمه يعطي من فيهم ويقل أنفسهم، مكنونات من يشء إىل الباحث
وليس األموال. وأرباب األغنياء عىل يحقدون أنهم ذلك ورس الرسمية. الشئون بعض
ويعطي مواهبه يذكي أن العمل طبيعة له تبيح الذي العامل إال عمله يحب من فيهم
بنقل يقوم الذي العامل أما الساعات. وصنع والحدادة كالنجارة نفسه، من شيئًا
متربم مبتئس رجل األغلب يف فهو امليادين، ورصف الطرق، وشق واألثقال، األحمال

األشياء. مختلف من عينه، وتراه يده، تمسه ما بغض عىل الضجر يحمله بالحياة،

املخاطرة

النفع، مضمونة خطواتهم كانت إذا إال ينتقلون ال أنهم والرشقيني املرصيني داء إن
املخاطرين. نصيب من املجد أن مع العواقب. مأمونة

ألن فينجح؛ يخاطر الذي الرجل من خري فيخفق يخاطر الذي الرجل أن رأيي ويف
من والكسب واملال … النجاح من العزائم وإرهاف الرجال تقويم إىل أدعى اإلخفاق

النضال. ميادين يف الثانوية الحظوظ
للصابرين. والعاقبة غًدا. فسينجح اليوم أخفق إن املخاطر الرجل أن عىل
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مرسيليا
١٩٣٠ سنة أكتوبر ٦ يف باريس

األبيض البحر عىل املدنية فجر شهدت التي املدن كربيات من عظيمة مدينة مرسيليا
الذي أما البحر؛ من إليها القادم غري وكربياءها وعظمتها جاللها يعرف وال املتوسط،

القليل. إال جمالها من يرى يكاد فال الرب طريق عن إليها يصل
تبًعا أيام، خمسة أو أيام أربعة البحر يف فيقيض اإلسكندرية من املسافر يبحر
عرف قد املسافر يكون األيام تلك ويف العبور، عىل املقدرة يف البخارية السفن الختالف
ففيها أعوام، طولها يف ولكنها معدودة أيام فهي ولينها، الحياة بأساء من يشء كل
وما واألعاصري الرياح قسوة بعد — فيها ما أغرب ولعل وشقاء. وسعادة ونعيم، بؤس
ما أغرب لعل — األطباء أعياء الذي الثقيل املزعج البحر مرض من املسافرين ينتاب

قال: أن عىل شوقي لُمت وكم واالشتياق، والوجد الحب حوادث فيها

ف��ل��ق��اء ف��م��وع��د ف��ك��الم ف��س��الم ف��اب��ت��س��ام��ة ن��ظ��رٌة

تتجمع السينمائية، باملناظر أشبه الحب حوادث جعل ألنه البيت؛ هذا عىل ملته
املصاب يعالجها مختلفة أدوار له األمراض كسائر الحب أن مع الربق، رسعة يف وتتفرق
فهمت ولياليه بأيامه واصطدمت البحر عرفت فلما الشفاء، يعز أن إىل رويًدا رويًدا
أيام، أربعة يف وشبابه وحداثته طفولته يستكمل قد الحب أن ١٩٢٧ سنة مرة ألول
من عند الرب عىل سنة كألف البحر يف يوًما وأن بأعوام، تقدر قد الواحدة اللحظة وأن

الفروق. شتى من بينهما ما وعرفوا الحياتني شهدوا



باريس ذكريات

من فيه بما املسافرين يرهق موحش سجن لياليه وصفت أيامه طابت مهما البحر
التقاليد، مختلف من كبرية طائفة مراعاة عىل مرغمة بيئة يف والتوقر التكلف مظاهر
نفسه ويسأل اللحظات يعد واملسافر املاء، وجه عىل تطفو متحركة سجون والبواخر
الصباح، هو ووصوله الليل، هو فسفره أصل؟ متى أصل؟ متى عيش: وكل غداة كل بعد

قال: حني املري حندج قلق من أشد وقلقه

ال��س��راب��ي��ُل ع��ن��ه م��زق��ت ق��د وال��ل��ي��ل م��خ��اي��ل��ُه الح��ت ق��د ال��ص��ب��ح أرى م��ت��ى

قليًال، إال وحشته تذهب ال الطريق يف تصادفه التي الجزائر من املتناثرة والقطع
حتى مرسيليا من املسافر يقرتب يكاد وال الظلماء، الليلة يف الربق ملعات وكأنها تغيب ثم
كريستوف فرح يشبه بمرسيليا املسافر وفرح جديد، من الحياة وتغازله روحه يبعث
أرض! الجنون: صيحة فصاح أمريكا شواطئ عىل اليأس بعد عينه وقعت حني كولومب

أرض!
الجارد! دي نوتردام وهذه شاتوديف! وهذا مرسيليا! هذه وهللا! إي

ينهبون يزالون فال وأقفاصهم، أبراجهم من خرجوا وقد املسافرون، ويتجمع
يستعدون ومرج هرج يف وهم كاملتني ساعتني نحو مرسيليا أعالم وأنفسهم بأعينهم
الفتى ويتلفت رفيقه، إىل الرفيق يتلفت املرحة اللحظة تلك ويف األمني. الشاطئ ملصافحة
التحيات فيتبادلون البحر، سجن يف الوحشة ظلمات نفسه من بددت التي الفتاة إىل
يجري هذا كل امليناء. فرقهم إذا التالقي يكون متى ويتساءلون العناوين ويقيدون
وكم حائر، من هدت وكم ضيف، من استقبلت كم هللا إال يعلم ال التي مرسيليا تجاه

آمنني! بسالم ادخلوها الصخور: تلك لصاحت الجماد نطق ولو رشيد. من آوت

يف األوىل أيامها غابت ا جدٍّ قديمة مدينة فهي مرسيليا أنشئت متى أحد يعرف ال
خمسة نحو منذ احتلوها قد كانوا الفينيقيني أن املؤرخون يعرف وإنما التاريخ. ظلمات
وخاضوا القفار، جابوا زمانهم، إنجليز كانوا أسيويون قوم والفينيقيون قرنًا. وعرشين
القديم العالم يف لهم وكان والغرب، الرشق يف املدن من أنشئوا ما وأنشئوا البحار
اللغة وكانت قرون، ستة نحو فيها وسادوا ذلك بعد اليونان احتلها ثم عظيم. سلطان
هي وثقافتهم وتقاليدهم اليونان عادات وكانت طويلة، مدة املرسيليني لغة اليونانية

هناك. السائدة
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تلك يف واليونان الفينيقيني آثار من بقي ما بمعرفة طويًال الباحثون اهتم وقد
يهتمون كانوا الفينيقيني بأن ذلك الذكر. يستحق يشء عىل يعثروا لم ولكنهم املدينة،
كاآلثار باقية آثار املدينة تلك يف لهم يعرف لم فلهذا بالتجارة؛ يشء كل وقبل أوًال
يف يرتكوا لم ألنهم أعجب فأمرهم اليونان أما البالد. من احتلت فيما األمم ترتكها التي
أن غري أجيال، منذ بها وعرفوا بهم ُعرفت التي العجيبة اآلثار من واحًدا أثًرا مرسيليا
البيان: بعض وإليك األدبية، اآلثار من فيها تركوا ما بجانب شيئًا ليست املادية اآلثار
الجالية من كثرية بطوائف اجتماعيٍّا احتالًال محتلة اليوم إىل مرسيليا تزال ال
يونان، كذلك والصيادون اليونان، من كلهم مرسيليا يف مثًال فالحالقون اليونانية،
كالصيد البحرية املهن يحرتفون الذين املارسيليني ولهجة اليونان، من البحارة وأكثر
اللغة إىل مبارشة أصولها يف ترجع كثرية كلمات عىل تحتوي السفن وعمل والنقل
عىل يعينون الذين والالهون يونان، كلهم املسافرين يهدون الذين واألدالء اليونانية.
والعظيمة الصغرية والقهوات الحانات وأصحاب يونان، أكثرهم الليل حوادث بعض
االجتماعية وتقاليدهم عاداتهم يف مرسيليا أهل الجملة وعىل يونانية. أصول إىل يرجعون
اللهو إىل املرسيليني ميل أن الباحثون ويرجح الغالب. يف يونانية بصيغة مصبوغون
اللذات عبادة اليونان عن ورثوا أنهم إىل األصل يف يرجع واإلباحة واالستهتار واللعب

الجمال. وتفدية الشهوات وتقديس
كتبه وما خاص. بنوع واملغاالة املبالغة حب اليونان عن املرسيليون ورث وقد
القارئ وإىل املرسيليني، مبالغة عن املستطرفة بالنكت مملوء مرسيليا عن الفرنسيون

الطريف: الشاهد هذا
أسماًكا إليه تجلب كانت صنارته ولكن األسماك، يتصيد الشاطئ عىل مرسييل وقف
إن له: فقال يصيد، ما يشهد آخر مرسييل بجانبه وكان األصابع، كأطراف ا جدٍّ صغرية

لذة. بأية الصائد يشعر ال وصيدها ضئيلة األسماك هذه

أسعد من نفسك لحسبت مثلها اصطدت لو وأنت ضئيلة، إنها تقول كيف الصائد:
الناس.

تظن؟ ماذا هيهات! الحقائر؟ هذه أصطاد أنا أنا؟ املتفرج:
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إذن؟ تصطاد ماذا هذه؟ من أكرب تصطاد أنت الصائد:
الحوت. اصطاد أنا ا، جدٍّ كبرية أسماًكا اصطاد أنا املتفرج:

أحيانًا الحوت أتخذ إنني عندي؟ الحوت هذا يشء وأي الحوت! الحوت! الصائد:
فهمت؟ هل «طعًما».

يعدونها الفرنسيون يكاد هذا ومع باريس، بعد فرنسية مدينة أعظم مرسيليا
أم فرنيس أنت لصاحبه: أحدهم يقول إذ بذلك، بينهم فيما ويتنادرون عنهم، أجنبية
يف نشأ رجل من تنتظر ماذا قال: مواطنيه أحد يحقر أن بعضهم أراد وإذا مرسييل!

األجناس. سائر من أوشاب مجموعة عندهم مرسيليا ألن مرسيليا!
يف املدن أغنى من الفرنسية املدن أن مع ا، جدٍّ قليل بالفنون املرسيليني واهتمام
اليوم مدينة فهي العاديات، لبيع واحد حانوت سمعت فيما فيها وليس الباب، هذا

يشء. يف املايض يهمها وال الراهنة، والساعة الحارض
ألن الرشق، من بقربها ذلك يعللون والفرنسيون قانعون، كساىل مرسيليا وأهل

والفراغ! البطالة مهد عندهم الرشق
أكلت وقد (البويابيس) طعام هو واحد يشء عىل مرسيليا أهل يحدون والفرنسيون
عظيمة شهرة وله األسماك، مختلف من يصنع خاص طعام وهو هلل! والحمد مرة، منه
هذا بأرسار بالبوح الضن أشد يضنون واملرسيليون األذواق، أصحاب إليه تجلب ا جدٍّ

تولوز. أهل به انفرد الذي «الكاسوليه» طعام إال الشهرة يف يساويه وال الطعام،
الذي اإلدام «إن فقال: البويابيس طعام عن الفرنسيني األساتذة أحد مرة حدثنا
اإلنسان وإن — البديع! التشبيه هذا أشهى وما — القمر! نور خيوط يشبه فيه يرسي

الطريق!» يف تصادفه امرأة ألول الحب أسري وقع وخرج البويابيس أكل إذا
يف البويابيس طعام وجدت أنني أذكر فإنني الوجوه، بعض من صحيح وهذا
ذلك مع ولكني القمر. نور بخيوط إدامه يشبَّه أن املستغرب من وليس اللطف، نهاية

ذكراه! من إال القلب، خيل مرسيليا تركت ثم أكلته أني أذكر

136



الثالثون الفصل

الباقيرسور عبد الشيخ
١٩٢٩ سنة يوليو ٢٩ يف باريس

األستاذ صديقي من رسالة تلقيت املايض، العام من األيام هذه مثل ويف املدينة هذه يف
عبد الشيخ والنبل والفضل العلم رجل فيها إيلَّ ينعي شاهني صقر العزيز عبد الشيخ
وثُالث مثنى فقرأتها إليها عدت ثم مكتبي، عىل الرسالة فألقيت نعيم. رسور الباقي
للجوى ُطعمة عدت حتى ويتمنع يتأبى وهو وأسترصخه الدمع أستنجد وأخذت وربُاع،
العزاء أسباب أتلمس غرفتي من ففررت نحيب يسكنه وال دمع، يطفئه ال الالفح، الالعج
باريس، أهل من والالهيات الالهني بجموع تزخر التي الحدائق ويف السني، شواطئ عىل
وضحك لهو من فيها بما كلها الدنيا أن إيلَّ وخيّل حزن، إىل حزنًا إال ذلك يزدني فلم
فيه وحار عناده طال الذي الدوّي الداء مرارة غري جوفها يف تحمل ال ومجون وعبث

األطباء.
بيشء، عيلَّ يُفتح فلم الراحل الصديق ذلك بها أودع كلمة عن أبحث رجعت ثم
كيف وأعجب واألهرام، الشورى يف عنه كتبت التي بالفقرات وأتعزى أتلهى فطفقت
أروض وأخذت الوهاج. لضيائه توديًعا أقوله ما أجد ال مفحم وأنا النجم ذلك يهوي
وأتمثل فناء، إىل حّي كل وأن الحياة، طبيعة هذه بأن ضمريي وأقنع الصرب، عىل نفيس
ذكرى أال نفوسهم يف تبق ولم شأنه، إىل امرئ كل انرصف وقد وأصدقاءه أهله أمامي
املضنية الشاقة أعمايل واندفعت النسيان، يد تطويها أن إىل حينًا وتخبو حينًا تربق

أنىس! وكدت … آه … اليومية الشواغل هوة يف بقوة ترميني
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جنديٍّا أكون أن فيها عيلَّ ُكتب التي الصاخبة الحياة رضورات من بالرغم أنني غري
وأقرأ الروحية، جوانبها يف قليًال ألمرح نفيس إىل أعود كنت يموت، أو السالح يلقي ال
أشعر كنت ذاك إذ الحزين، الروح رسائر يف مسطوًرا الزمن يد أبقته ما ثنياتها يف
من وخالني الباقي عبد صديقي اختطف يوم القدر بها رماني التي املزعجة بالوحشة

الصديق. فقد أشكو بعده
الصديق! فقد أشكو

ذلك كان حد أي إىل وعرفوا رسور الباقي عبد الشيخ عرفوا الذين فإن وهللا! إي
الصعب، من أن يعرفون الصداقة، واجبات ويحفظ األخوة؛ حقوق يعرف النبيل الرجل

مثيل. أو شبيه بره يف له يوجد أن املستحيل، من يكن لم إن
بالقلم ومىض املادية دنياي من أخرجني الذي السبب عن القارئ أحدث أن بقي
يف صفحة ٣٠٠ من أكثر يف كتابًا أيام منذ اقتنيت أني ذلك الكلمات: هذه تقييد يف
قتىل زمالئهم تمجيد يف القانون رجال قاله ما مجموعة وهو طبع، وأنقى ورق أجمل
لجريدة أكتب وهممت شهداء؟ نحن أيًضا لنا يكون أال واضطربت، نفيس فثارت الحرب،
أين ولكن الحساس. الوتر بهذا العهد قريبة جريدة فهي الشهداء! عن كلمة الشورى
من العامة تصور عن بنفيس أربأ أن أحببت هنا الحروب؟ تلك وأين الشهداء هم
عن خطًرا يقل ال العقول فيه تتصاول ميدانًا أيًضا هناك أن ورأيت املتحمسني، أدعياء
استباح فإذا الجنود. ويتفانى املدافع، وتتقاذف السيوف، فيها تتخاطر التي امليادين
الثورة يف الحسن البالء من رسور الباقي عبد الشيخ قدمه ما ينىس أن لنفسه أحد
يف جاهد وأنه اإلسالمية، الرابطة أنصار من كان أنه جميًعا الناس فسيذكر املرصية،

… الروح أسلم أن إىل ولسانه بقلمه مخلًصا ذلك
ما فوق بأنها وسنجيب اإلسالمية؟ الرابطة هي وما الناس: من السفهاء وسيقول

الحياة! بأسباب الناس أجهل يا تعلمون
الصادق ودك عىل هللا ورحمة الطيبة، شمائلك وعىل الباقي عبد يا عليك فسالم

املتني!
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كوستوبيللونت
١٩٣٠ سنة أكتوبر ٢٦ يف باريس

العظيمني الطيارين عن بالحديث مشغول أقطاره جميع يف كله الفرنيس الشعب
ويف واملجالت الجرائد جميع ففي اإلطالنطيق، اجتيازهما بمناسبة وبيللونت، كوست
مقرونني الطيارين هذين اسما يرتدد السيدات وحفالت والكهول الشباب وأندية املدارس
هذين فوز ويكاد املبني، النرص لهذا عجيبة حماسة وللفرنسيني واإلعجاب. باالحرتام
العرص هذا بطولة فإن الفرنسيون، شهدها التي االنتصارات جميع عىل يطغى الطيارين
أرس فيه يعّد كان الذي الزمن مىض وقد العلمية، االنتصارات إىل صميمها يف ترجع
العقل لغري فيه فضل ال زمن يف وأصبحنا قومية، مأثرة بالخصوم والنكاية األعداء

السماء. آفاق وقهر الطبيعية، القوى تذليل يف اإلرادة وقوة والعلم
كلمة انفقت كيف ورأيت الطيارين هذين حول األحاديث من لطائفة استمعت لقد

الطيارين: هذين شعار أن عىل القوم

املوت» أو «النرص

«الثروة سمعت: فيما فهي التعديل بعض العبارة هذه عّدلت أني القارئ أكتم وال
يجتاز ملن أعدت كانت التي العظيمة للجائزة وفاًقا ذلك يقولون وهم املوت» أو
من دائًما أعظم الروحية القوة أن أحسب ألني العبارة هذه عّدلت وإنما اإلطالنطيق.
ومدلولها معناها يف تكن لم الطياران ذانك ينتظرها كان التي الثروة فهذه املادية، القوة

املجد. أو النرص غري آخر شيئًا
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البطولة عىل أبناءه يروض الذي الفرنيس الشعب طبيعة إىل أقرب التعديل وهذا
كيف يذكر البانتيون زار من وكل والثبات. والصرب والكفاح املثابرة روح فيهم ويبث
تقول: التي التاريخية اللوحة أمام وقف حني نفسه وهاجت قلبه، وثار روحه، وثب

املوت» أو الحرة «الحياة

كافية واحدة صيحة تكون ثم يغفى ما يغفى بأنه الفرنيس الشعب امتاز فقد
هذا طبيعة فهم يف الناس شقي وقد واملدفع. السيف إىل وفزعه ووثبته، إليقاظه،
رشه. يتقى وال خريه يرجى ال خلع، ماجن رخو لني شعب السلم أيام يف فهو الشعب،
حماسة دونها حماسة يف رشفه عن يناضل وهب قيامته قامت الصور يف نُفخ فإذا

العرين. حرم عن الدفاع يف األسود
ليسوا فالفرنسيون هيهات! ثمن. بال ينال املجد أن يظن أن الغفلة من أنه عىل
الليل سهر غري تعرف ال مؤلفة ألوف فهناك ومونبارناس. مونمارتر ظرفاء جميًعا
ال ناس وهناك والفنية، واألدبية العلمية املشاكل من يعنيهم ما تحقيق يف النهار وكدح
تواجه التي الحقيقية واملعضلة السماء. أسباب تلمس يف إال املوسيقى وال الشعر يرون
الغالبة الشعوب هذه عبقرية فهم يف الشقاء هي أوربا إىل يذهب حني يف الرشقي الرجل
الغرب، بدول محكومة كلها «إفريقيا الجغرافيا: دروس يف لبنيها يقال التي املنترصة
تأمل لو وهو ويعجب ذلك يسمع والرشقي الحبشة»، غري مستقلة أمة فيها وليس
الرشق تأخر يف السبب أن كما املخاطرة»، «حب هو الغرب تقدم يف السبب أن لعرف
أنهم ولو املوت» أو «املجد يقول: من الرشقيني من فقليل املخاطرة، روح انعدام هو
هو املوت وحب املوت باب هو الحياة فحب حساب، ألف لهم لحسب واحدة مرة قالوها

يفقهون! ال الناس أكثر ولكن الحياة، باب
ال يشء هي اإلطالنطيق اجتياز يف املخاطرة رس تكون أن استنكرنا التي والثروة
أشنع الفقر يرون وأمريكا أوربا فأهل الواقع، عن التعامي تعودنا ولكننا به، يستهان
والسماء األرض ينطقون ويكادون جانب، كل من الغنى أسباب ويتلمسون املوت، من

األولني. أساطري يف وردت التي الكنوز أرسار ليعرفوا
العربية: الحكمة هذه اإلنشاء دروس يف الثانوي لطلبة مرة أعطيت أني أذكر ولقد

الفقر» وال «القرب
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إىل رجعوا ولو بعيب، ليس الفقر إن قائلهم: وقال ذلك، معنى ما يفهموا فلم
وهو النفوس، وأعزاء األرواح، نبالء يذل الذي فهو العيوب، مصدر الفقر لرأوا الواقع

األخطار. جالئل من إليه يسمو عما الشهم بالرجل يقعد الذي
من مليونًا خمسني نحو املخاطرة هذه من غنما وبللونت كوست أن يذكرون ولقد
السينمائية، فاألرشطة السبيل، هذا يف الطرق جميع استغال أنهما ويذكرون الفرنكات.
سفرهما إىل أضافاها التي والخرافات الصحفيني، مع واملحادثات الفتوغرافية والصور
يف الطياران هذان أرسف وقد طلبوه. ممن سخاء أيِّ بسخاء ثمنه دفع ذلك كل الشاق،
الشعب طبيعة من بعيد غري جملته يف ولكنه فاحًشا، إرساًفا املخاطرة هذه استغالل
الناس بني من والفرنيس الغد، يف والتفكري بالحرص مشهورون فالفرنسيون الفرنيس،
أيامه من عاًما خمسني يتعدى تقديًرا رزقه أسباب وجميع وخرجه دخله يقدر جميًعا
والتحية املادية، املنافع من فيها ما حسب وقد إال واحدة خطوة يخطو ال وهو املقبلة،
حيوان الفرنيس الرجل الجملة وعىل نفع. ورائها من يُنتظر ال كان أن عليه غالية
أن أذكر ولقد الباب. هذا يف النمل من أحرص وهو التدبري، كثري الحيلة واسع مهذب،
كيف يفهمون ال ولكنهم املسكرات، حرم ألنه بالخري إال لسانهم عىل يجري ال اإلسالم
كلمة علمهم الذي من أنا أدري وال التوكل، يصح وكيف والقدر بالقضاء اإليمان يمكن

املسلمني! تقاليد من يسخروا أن لهم بدا كلما يكررونها فهم «مكتوب»
محاولة أنه نيويورك إىل باريس من اإلطالنطيق اجتياز يف املرشف والجانب
الذي املرشوع ذلك وأن فرنسية، مصانع يف صنعت الطيارة أجهزة جميع وأن فرنسية،
ذلك أُعدَّ هذا أجل ومن الفرنسية. بالقومية االعتزاز كل يعتزان لطيارين كان نجح
منشور صدر األمس صباح ففي باريس، مدينة يف الطيارين لذينك البهيج االستقبال
وأن منازلهم، عىل أعالمهم يرفعوا أن الباريسيني جميع فيه يويص املدينة حاكم من
املروءة توجبه بما اإلطالنطيق أبطال الستقبال يستعدوا وأن باألزهار، رشفاتهم يزينوا
بني فرنسا اسم ورفعا واملدنية، العلم سبيل يف بحياتهما خاطرا رجلني نحو والحماسة

الجديد. والعالم القديم العالم شعوب
يف باريس أهايل كان الظهر بعد الرابعة الساعة إىل صباًحا العارشة الساعة ومنذ
الهافر، من الطيارة تقدم حيث بورجيه إىل ذهب من فمنهم نشوة، تعدلها ال نشوة
ومنهم الجمهورية، رئيس برتحيب الطياران يظفر حيث اإليليزية إىل ذهب من ومنهم
ينهمر، واملطر ذلك كل الرسمية. الحفلة تجرى حيث فيل ذي األوتل ميدان إىل ذهب من

االبتسام. بربيق الطبيعة عبوس يقابلون والباريسيون تعصف، والريح
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الجمهورية رئيس عند من الطيارين خروج اليوم ذلك يف أثر ما أجمل وكان
عىل األزهار من إليها أهدي ما وضعا حيث املجهول الجندي قرب إىل مبارشة وذهابهما

املعبود. القرب ذلك
بعد مدينة يف طبيعي وهذا الرجال، من عدًدا أكثر كن السيدات أن لوحظ وقد
الرشف، أوسمة الطيارين إىل وأهديت العزائم. ومذكيات الحماسة، موحيات نساؤها
(باريس كلمتا منها تكون التي حرًفا عرش االثني من أرقامها وضعت ذهبية وساعات

نيويورك).
وضعت التي األمريكية الجائزة عن بعًضا بعضهم يحاور املتفرجني سمعت وقد
الفرنسية الحكومة إن يحاوره: وهو لصاحبه أحدهم قال طائًرا. اإلطالنطيق يجتاز ملن
الحكومات بعض القلب يف يحز واألىس فتذكرت أوسمة! تعطي ولكنها ذهبًا تعطي ال

أوسمة! وال ذهبًا أبنائها من املخاطرين تهب ال التي الرشقية
يف لرأينا املرصيني الشباب بعزائم الفرنسيني الشباب عزائم قارنا لو أننا عىل
وحكومتهم، أمتهم تشجعهم فالفرنسيون واالختيال؛ الزهو توجب شمائل املرصيني
صرب يف املصاعب ويقاوم معني، وال مشارك بال وحده ينهض املرصي أن حني يف
شماتة يخفق حني ويقاوم والكائدين، الحاسدين دسائس ينجح حني يقاوم واحتساب،
يبذلها التي النبيلة للتضحيات وتجسيم تكبري ذلك ويف القاعدين، وسخرية الحاقدين

والتعويق. التثبيط بأوزار مثقلة وأجواء بيئات يف املجتهدون الشباب
وآفاق األرض أقطار من عزائمكم لكم شاءت ما افتحوا مرص، شباب يا األمام فإىل

النارصين. خري وهو معكم وهللا السماء،

الفرنسيون

الحرب: جرحى يخاطب تارديو املسيو قال

عندكم كان كما السلم يف فعندكم الخالدة، فرنسا شمائل تتمثل وجوهكم «عىل
الصرب وأما القلب، ففضيلة الشجاعة أما والثقة. والصرب الشجاعة الحرب، يف
إن فرنسية. الفضائل هذه وكل النفس، ففضيلة الثقة وأما الخلق، ففضيلة
الشعب هذا إن ذلك. يف ريب ال أبًدا، يفهمه ولن الشعب هذا يفهم ال األجنبي
وبذلك األمان، أوقات يف السطحية النقائص من لديه ما سذاجة يف يُظهر
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وساعته العصيبة، أوقاته يف يظهر ولكنه فارغ. شعب بأنه األجنبي يحكم
املتوسط الفرنيس وبني املبني. النرص له تضمن عجيبة بفضائل التاريخية،
املجهولة البيئات ومن قرارها، األجنبي يعرف ال هوة توجد املتفوق والفرنيس

الفراغ.» غري هناك ليس أن يقدر كان من لرؤيتهم يفزع أبطال يخرج
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شاعرمرصي انتحار

أن أتسمح وقال: املرصية بالجامعة اآلداب كلية طلبة أحد إيلَّ تقدم ١٩٢٦ سنة يف
الطب، بكلية طالبًا كنت العايص، أحمد أنا قال الرسور. مع قلت: إليك؟ أتعرف
عىل آمايل وحدتني الترشيح مناظر تحتمل أن من أضعف أعصابي ألن هجرتها، ثم
لراحة وأدعى أهدأ جوٌّ والفلسفة األدب يف يكون أن راجيًا اآلداب، لكلية االنتساب
إىل قيد من واالنتقال التغيري بهذا نفسك خدعت ما لشّد وقلت: فابتسمت … األعصاب
الطب، كلية يف األساتذة يعالجها التي الطريقة نفس نعالج اآلداب كلية يف ألننا قيد!
يّرشحون أنهم وبينهم بيننا والفرق التحليل، نسميه ونحن الترشيح عملهم يسمون وهم
أعراًضا نرشح ونحن فانية، أجساًما يرشحون هم األعراض، نرشح ونحن األجسام
الذي امليت الجسم شق وليس الخلود. ظالل يف التام الصون لها ينبغي كان غالية،
اآلداب كلية أساتذة اهتمام من وأفظع بأقىس الطب كلية مرشحة إىل العيني قرص يحوله
كان املعري وأن الثياب، قذر كان البحرتي وأن األخالق، سيئ كان نواس أبا أن بإثبات
آخر إىل امللوك، سمو يدعي وهو املال يتصيد صعلوًكا كان املتنبي وأن امللحدين، من
الطب دراسة يف مضيت لو وأنت املمقوت. الهذر هذا من األدبية الدراسات توجبه ما
مع تصبح األدب دراسة يف تميض حني ولكنك اإلنسانية يخدم طبيبًا الزمن مع لرصت
بعض، فوق بعضها ظلمات يف يعيشون قوم األدب ورجال باهلل! والعياذ أديبًا الزمن
ودسائس فتن جو األغلب يف وجوهم والقال، القيل يحسن من إال بينهم من ينجح وال
يخلق كيف يعرف الذي الوقح الرجل هو فيهم والبارز الجبني، لها يندى ونذاالت

األبرياء. بزمالئه للنكاية األكاذيب
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صفرة يشبه بما وجهه تغيشِّ كانت التي صفرته إىل صفرة الشاب ازداد وهنا
يف الدماء مناظر إىل ثانية مرة الرجوع عىل تحملني أن منك أنتظر ال أنا وقال: املوت،

الطب. كلية
اآلداب. كلية طلبة بني أراك بأن سعيد وأنا األدب دراسة يف امض خري! فأجبت:

خافتًا صوته وكان بذاك. وليس بدين كأنه يبدو قصريًا شابٍّا هذا العايص أحمد كان
يحرض وكان والخمود، بالتعب مثقلة عيناه وكانت يناجيك، وكأنه يكلمك الخفوت أشد
من بخاطره يمر فيما الشعر قرض إال له هم وال عازب، وفكر غائب بقلب الدروس
ما غري فيه يدّون كراسه عىل مكبٍّا أراه حني أحيانًا أمازحه وكنت الشئون. مختلف
بكى بأنه ذلك بعد األخبار تأتيني ثم باملزاح، الرضا يتكلف فكان الدرس. أثناء يسمع
منذ فعرفت الطريق. طول به رفًقا وصاحبوه الطلبة زمالؤه رحمه حتى انرصافه بعد

إهمال. أو تفريط عىل يالم أن ال الخري من وأن مريض، أنه ذاك
اسمها ونرشها، ألفها رواية إيلَّ قدم اآلداب بكلية دراسته من األول العام نهاية ويف
ويف تصفحها، عن شغلت ألنني الرواية، تلك أودعه الذي ما أدري ولست لبنان، غادة
قرأها فلما بك، شوقي الشاعر إىل وقدمها شعره من طيبة مجموعة أعد الثاني العام

القراء. إىل ديوانه بها قدم أبياتًا وأهداه نرشها عىل وشجعه بها أعجب شوقي
ينتظر كان بما تنطق الجمهور إىل العايص) (ديوان بها قدم التي شوقي أبيات إن
الشعر نظم عىل الشاب ذلك إلدمان شوقي ارتاع فقد املسكني، الشاعر ذلك مصري من
األبيات تلك ضاعت وقد والقنوط، والهم الضجر دواعي من فيها وما بالحياة التربم يف

البيت: هذا إال منها يحرضني وليس ذاكرتي، من

أوان��ه ق��ب��ل ك��ان ال��ت��ش��ك��ي أن ت��ط��اول��ت ال��س��ن��ون إذا ول��ت��ع��ل��م��ن

بإجازة ظفر حتى شاعر وأساتذته زمالئه نظر يف وهو دراسته يف الفتى مىض وقد
فحسبته األخرية األيام يف ولقيته املرصية، الجامعة مكتبة يف عني ثم اآلداب، يف الليسانس
انتحر أنه فعرفت الصباح جريدة من األخري العدد وصلني أن إىل مرضه، من شفي
الذي الجسد ذلك عىل هللا فرحمة شوقي، إليه أشار الذي التشكي أوان ينتظر لم وأنه

األيام! مطاولة يستطع لم
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نرشت الصباح وجريدة الشاب، هذا وفاة إىل تلفتت املرصية الجرائد أن أحسب ال
جوانب فيه ألن الخرب نرشت وقد البوليس، محارض عن أظن فيما منقوًال وفاته خرب
الجامعة بمكتبة املوظف العايص أحمد أن الخرب وخالصة القراء، بعض تشوق طريفة
ال وكان له، خادمة مع بالعباسية سعفان بشارع ١٢ رقم املنزل يف يقيم كان املرصية
عىل تدل كانت القروية خادمته مع أحاديثه وأن قلمه، أو كتابه غري وحدته يف يسليه

الحديث: هذا مثل بينهم يجري كان إذ طبيعية، غري نظرة الحياة إىل ينظر أنه
الحياة! هذه يف فاطمة يا مني أسعد أنت –

سيدي؟ يا بقى وليه –
يل! أهل فال أنا أما بالرعاية، يحوطونك أهًال لك ألن –

إيه؟ فيهم جرى وأهلك سيدي، يا الرش بعيد –
راغب كل يقتطفها ثمرة أشهى هو املوت أن رأيي ويف أهل، غري من خلقت أنا –

السعادة! يف
نفذت كاوية مادة من كبرية كمية جسمه عىل سكب إذ العايص أحمد انتحر وقد
من «إىل عنوانها مغلفة رسالة مقعده بجانب البوليس رجال وجد وقد قلبه. ثنايا إىل

العبارات: هذه وفيها اإلنجليزية باللغة مكتوبة وجدت فتحت فلما أمري»، يهمهم

أستعذب إنني الطاهر! املالك بهذا يرحب ال من جبان املوت! يكره من جبان
عندي. الذكية كالرائحة هو الذي املوت

اآلداب) يف (ليسانسيه بكلمة وذيله كامًال اسمه وضع ثم

الصباح جريدة من الخرب هذا فيها نرش التي الصفحة أتأمل أن يل بدا كيف أدري ال
والطرب)، املوسيقى موسم (افتتاح عنوانه إعالنًا نفسها الصفحة يف بجانبه رأيت فقد
الحياة، مناظر أمامي تشابهت وكذلك جميًال؟) جسًما تريد (هل عنوانه آخر وإعالنًا
املوت. يقظة تزعجه قصري حلم والدنيا نعيم. يجاوره وبؤس شقاء يجاورها سعادة

للشيطان. العايص أنا فيجيب: عايص! يا اسمع فأقول: العايص أحمد أمازح كنت
لعصاه. شيطانًا ظنه ولو الطاهر، املالك سماه ألنه املوت أطاع لذلك ولعله

ضعفاء الواقع يف ألنهم ربهم، بغضب يبوءون املنتحرين أن يظنون ممن لست
أن يجب ما بها يفهمون الجلد من بقية فيهم تبق ولم اليأس، وأفناهم الصرب، خانهم

147



باريس ذكريات

يف للتأمل فرصة له أهل ال أنه شكا الذي هذا انتحار ويف الشجاع. الرجل به يتحىل
كان ولكنه الرزق، ينقصه كان ما مستقر موظف شاب فذلك املعنوية، الحقائق قيمة
أو عليه، تحنو أم أو يواسيه أب بجانبه كان ولو والحنان، العطف إىل الفقر شديد
نعيش الواقع يف ونحن الحياة. وجهه يف وابتسمت العيش، له لطاب تصاحبه، زوجة
األعصاب، وقوة الجسم متانة إال والسعيد الشقي بني وليس وأعصابنا، عافيتنا أرسى
تقدم يف الرس ولعل وروح. جسم املرء وإنما اإلنسان، لسعادة يكفي ال وحده والروح
يف أوًال فنفكر نحن أما النظرية، العلوم عىل الرياضية األلعاب يؤثرون أنهم اإلنجليز
عالمة وتنشيطه وتجديده الجسم تمرين يف ونرى والعلوم املعارف بأنواع الدماغ حشو
نوًعا بالجسم اهتمامنا يكون وقد والفراغ. البطالة إىل وامليل والطيش، النزق عالئم من

الشعوب. تكوين يف املزايا من له بما لالقتناع أثًرا ال والتقليد، املحاكاة من
ويوم ١٩٢٦ سنة أوائل يف مرة ألول رأيته يوم العايص أحمد أمامي يتمثل يزال ال
وما الكلمة، هذه أهدي األرواح عالم يف فإليه املايض، الربيع أوائل يف مرة آلخر رأيته
من هللا رحمه كان وقد فكيف لحظة، وداد راعى من الحر ولكن مني، ينتظرها كان

األبرار. تالمذتي
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شجون احلديثذو

الصديق

باريس، يف عنواني الشورى صاحب إىل أرسلت املايض مايو شهر من األخري األسبوع يف
من عدًدا الصباح يف تلقيت السفر يوم ويف هناك. إىل الجريدة يحول أن ورجوته
العدد هذا وضع بعد وصل أنه أو الجريدة، إدارة إىل يصل لم خطابي فظننت الشورى
إىل سبقني قد نفسه العدد وجدت يونيه أوائل يف باريس إىل وصلت فلما الربيد، يف
أن أراد الطاهر األستاذ أن عن يزيد ال واضح رس وهو املسألة، رس فعرفت هناك،
فهل باريس، إىل قدومي يوم يستقبلني وأن الجديدة مرص من سفري يوم يودعني
رجل من بالجميل االعرتاف كلمة الصادقة الكلمة هذه بقبول «الصديق» هذا يتفضل

األصدقاء؟ يكون وكيف الصداقة تكون كيف يعرف
والجواب قوسني؟ بني «الصديق» كلمة وضعت كيف فيسأل يتلفت القارئ ولعل
واسطة كان الشورى صاحب بأن ذلك املذاق، مر الطعم كريه ولكنه عتيد، حارض
أن أهواؤهم وقضت يتبددوا، أن الناس سجايا شاءت األصدقاء من طائفة يف العقد
من قربًا إال اإلعراض يزيده ال من وهللا وفيهم املعروف، وأوارص املودة عرى تنفصم
فيها، يشء كل وتبدل عليها، ومن الدنيا تغريت لو ومن القلب، عىل واعزاًزا النفس،

الجميل. وصادق الود خالص من له كان ما القلب رسائر بني أحفظ وحدي لبقيت
ذكرى وداده يبقى أن نرجو الذي املجاهد األخ هذا وبقي األصدقاء، أولئك تبدد
لون عندنا للدنيا لكان فيه عهدناهم ما عىل تحب من بقي لو الذي العهد لذلك طيبة

البغيض املتقلب اللون هذا غري
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ه��ي��ا! ك��م��ا ب��اق��ي��ات دي��ون��ي وأن دي��ون��ك��م ق��ض��ي��ت ق��د أن��ي ال��ح��ق أف��ي

يعلمون ال الذين

الطراز عىل باشا سعد له املغفور رضيح ستقيم املرصية الحكومة أن الشورى ذكرت
مرص من يعدون ال الذين بعض اقرتحه الذي الفرعوني الطراز عىل ال قالت: ثم العربي،
الذين بعض اقرتحه الذي الفرعوني الطراز عىل ال تقول: أن يكفي وكان أوربا. من وال

يعلمون. ال
الوطنية. هي ما يعلمون» «ال املرصية الوطنية دعاة من ضئيًال عدًدا أن الواقع
الحس صدق من قليًال أن مع العرب، من مرص إىل أقرب الفراعنة أن يحسبون فهم
للحضارة النهاية إىل البداية من مدينة الحديثة مرص بأن لالقتناع يكفي الذوق وسالمة
لم التي ملرص ذلك يصح فلن العرب من يتربأ أن قطر ألي صح إن وأنه اإلسالمية.
العربية الحضارة بأعباء مرة غري نهضت بل العرب، حضارة من تستفيد أن يكفها
يودون الذين واملسلمني العرب أنظار مطمح اليوم وهي األقطار، من كثري يف ونرشتها

بعزيز هللا عىل ذلك وما جديد. من املجد أبواب لهم هللا يفتح أن
والشام الحجاز من رجاًال باريس يف أالقي ما كثريًا أنني أذكر املناسبة وبهذه
من شكواهم إال يروعني فما العربية، األمم إنهاض يف الرأي نتداول ما وكثريًا والعراق

عربية. أمة بأنها تقول ال مرص أن
فليت بالفعل»، «عربية ولكنها عربية، أمة بأنها «تقول» ال مرص أن أيًضا والواقع
فتيًال. يغني ال القول فإن عرب؛ إننا «نقول» بأن يطالبوننا ال العربي الرشق يف إخواننا
ومدارسها مكاتبها تكون وأن العربية، اآلداب بإحياء ا حقٍّ تنبض أن مرص وحسب
املجد ذلك لبعث وميادين العربي الروح إليقاظ مصانع وأنديتها ومعاهدها وجرائدها

الدفني.
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والربيد والطريان للفن املعرضالدويل
اجلوي

١٩٣٠ سنة ديسمرب أول

الجوي والربيد والطريان للفن األول الدويل املعرض باريس يف األسبوع هذا يف أقيم
والفنون املعارف وزير ورعاية الجمهورية، رئيس دومرج جاستون املسيو رعاية تحت

الطريان. ووزير التجارة ووزير
وتفصيله جملته يف وهو باللوفر الفنون متحف يف يقع وهو االفتتاح، يوم زرته وقد
إن إال املعرض ذلك يكون كيف يتبني ال املرصي والقارئ الفنون. عالم يف جديد فتح
يف يكفي وال الكتب، يف يقرأ ال علم والطريان حديث، بالطريان عهدنا ألن له؛ ُوصف
ال الشعب فإن اإلنجليزية، الطيارات فيها تسري جوية خطوًطا هناك إن يقال أن معرفته
يف املتحكمني ونافسوا األجواء فامتلكوا أبناؤه قام إذا إال كنهه يعرف وال بالطريان يغرم
الجوية، خطوطها عىل السيطرة من محرومة املايض العام إىل مرص كانت وقد الهواء.
واملجالت، والصحف الكتب يف يقرءونه ما إال الطريان عن يعرفون املرصيون يكن ولم
األقوياء، املخاطرون إال فيه يربع ال العلوم من نوع يف سلبية تكون تكاد ثقافة وهي
هللا أتاح منذ نظريٍّا ال عمليٍّا اهتماًما بالطريان تهتم — الحمد وهلل — مرص أخذت وقد
الطريان حذقوا ملن الحظ هذا أتيح قد ولو طائًرا. مرص يدخل أن صدقي محمد للشاب
العلم ذلك عىل اإلقبال من أوفر حظ املرصيني للشبان لكان باشا أنيس مثل قبله من
لعزائم وإقدام بطولة تباشري الجديدة الخطوات يف تكون أن لراجون وإنا النفيس.
خطر قدروا الذين املحتلني مطامع وتخونهم نشاطهم حبست الذين املرصيني الشباب
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عىل الحرص عهود من جديًدا عهًدا يكون قد به املرصيني غرام أن وعرفوا الطريان،
واالستقالل الكرامة

دائًما يُقرن أن الرضوري من فليس اإلنسانية، للقوى نبيل مران ذاته يف والطريان
فالذين ببعض، بعضهم للفتك ليستعدوا إال يطريون ال الناس أن يُفرتض وأن بالحرب،
يحولون ولكنهم للحرب، االستعداد من فقط يمنعونها ال الطريان من مرص يحرمون
ُمنع أمة حال القارئ وليتصور الحديث. العهد يف الكرامة أسباب أقوى وبني بينها
يف الخيل ركوب من الحرمان فإن مثًال، عرش الثامن القرن يف الخيل ركوب من أبناؤها
الجيل هذا يف الطريان من الحرمان وكذلك والخنوع، املذلة عىل عالمة كان املاضية األيام
الواجب فمن بالهوان. للرضا املرصيني الشبان ويعرض والكرامة، النخوة عىل يقيض
إىل ينظروا وأن األخالق، من الناحية هذه إىل ينتبهوا أن مرص يف األمر إليهم من عىل
كثريًا أطرب ال كمرصي فإنني التمثيل، إىل نظرتهم األقل عىل تساوي نظرة الطريان
وزارة عملته بما أتحدث أن أستطيع وال واملمثالت، املمثلون فيه يتخرج معهد إلنشاء
ومدرسة للمالحة مدرسة تنشأ أن ا حقٍّ يرشف مما ولكن الباب، هذا يف املرصية املعارف
واملجد الفوز من أبوابًا ملرص يفتح رشيًفا استغالًال الشبان حماسة تُستغل وأن للطريان،
الفتن من أبواب لنا ُفتحت وقد نتحدث من إىل ولكن واالقتصادية، العلمية الحياة يف
يف وضع لو الذي الشخيص ومجدهم بأنفسهم شغل يف األمر أولو وأصبح واملعاطب،

الهباء! من أخف لكان امليزان
يواجهه البحر أن مع املالحة يعرف وال منه، محروم ألنه الطريان يعرف ال املرصي
الرجال. تخلق التي املخاطرات من محروم الجملة عىل وهو الشمال، ومن الرشق من
اآلتية: الحادثة عليه أقص أن أريد فإنني اليسري االستطراد بهذا القارئ يل وليسمح

الحبشة إىل خريجيها من اثنني إيفاد قررت املرصية بالجامعة اآلداب كلية كانت
ولكنه بسيط السبب السبب؟ ما أتدري ذلك. عن عدلت ثم الحبشية، اللغة لدراسة
ويقول: األحجام عىل الطالبني يحرض أخذ اآلثار بقسم األساتذة أحد أن ذلك محزن،
روحوا أيه! وسخام أيه حبشة أودانكم. أملص قبلتم إن وهللا وهو. أنت واد يا «أوع

باريس!» وّال لندرا
الجغرافية الجمعية يف األمس ليلة كنت فقد دفعه، أملك ال ولكن استطراد هذا
أسفي كان وكم الحبشية، األقطار يف رحالته عن جربول مارسل املسيو محارضة أشهد
مع األثيوبية، اللغة لدرس بذلت التي الجهود عن يتكلم املحارض سمعت حني شديًدا
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فستكون عقليتهم؛ ودرس األحباش لغة ملعرفة الناحية تلك إىل بالتوجه أوىل كنا أننا
مرص يف يهتم الذي من ولكن القريب. املستقبل يف خطرة جدية مشاكل وبينهم بيننا
حقده وإثارة الشعب يف بالتحكم املسيطرون يهتم إنما البعيد؟ أو القريب باملستقبل
الفتيان ذانك أحجم ما املخاطرة روح انعدام ولوال الصدور. لبعض شفاء وغضبه
وال أنفسهم، يف يفكرون الشبان وأكثر وباريس، لندرا يف حبٍّا الحبشة إىل الذهاب عن
الشعوب يدرسون وانطلقوا الخشونة آثروا إذا الخري من أمتهم عىل يعود ما يعرفون

واملخاطرين. الباحثني قبلة أصبحت التي األفريقية
له خطاب يف قال املعرض افتتاح لحضور الدعوة إيلَّ أرسل الذي صديقي كان
«عارفهم! نفيس: يف فقلت وزراء.» ترى أن يهمك كان إن تماًما الثالثة الساعة يف «احرض
وانتظرت الثالثة، الساعة قبل فذهبت الوزراء. رؤية إىل تطلعي ثار ذلك ومع عارفهم!»
لحضورهم، املحدد الوقت يف يحرضوا لم ولكنهم أراهم. علني املعرض باب من قريبًا
ولكنني األعالم، أولئك قدوم أرقب حني إىل حني من وأتلفت املعروضات أشاهد فمضيت
يعلن من حاشيهم يف وسيكون األنظار، سيلفت حضورهم أن أفهم وكنت أحًدا، أر لم
نصف بعد علمت حني دهشت ثم ذلك، من يشء يقع لم ولكنه بقدومهم؛ املتفرجني
يشعر ولم وانرصفوا املعروضات مختلف من أهمهم ما وشاهدوا حرضوا أنهم ساعة
يحرسهم وال املخربون، بهم يحيط ال الشعب من مختارون وزراء أنهم فعرفت أحد، بهم

يحزنون! هم وال عليهم خوف وال مسدس، وال بلطة ال حيث البوليس،
هناك أن القارئ وليعلم بالطريان، متصًال الفنانون أنتج بما خاص كله املعرض
باملالحة الفن اتصال من والغاية بالطريان. ملحقني وفنانني باملالحة ملحقني فنانني
هنا والقوم والهواء. البحر ثقافة الفن طريق عن الشعب نفوس يف تُغرس أن والطريان
ال وهيُام عشق صلة والجوية البحرية بالسياحات أبنائهم صلة تكون أن عىل يعملون
غراًما والطريان باملالحة يُغرم من الفرنسيني الشبان بني نجد وكذلك وقبول، ألفة صلة

ورشابه طعامه وبني بينه يحول ويكاد صفوه ويكدر مضجعه، يقض مربًحا
يف رأى حني امتعض الطريان وزير أن جانجان املسيو أخربني هذا أجل ومن
لم املعرض هذا ألن الطريان، يف املزعجة الحوادث بعض تصور فنية لوحات املعرض
وإخفاق، نجاح من بالطريان املتصلة الرضورية املعارف كل الفرنسيني إلعطاء يقم
نفهم أن الخطأ فمن النبيل، العلم ذلك يف الفتيان وترغيب للطريان للدعاية أقيم ولكنه
املخاطرة حب فيهم نربي أن يجب وإنما وسقطات، كبوات الهواء عالم يف أن الشبان

السماء. آفاق يف والتحكم الفوز يف املطلق باليقني مصحوبًا
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عرض فبعضهم االستقصاء. عنه يعجز فيشء املعروضات أما ،١٨٣ العارضني عدد
للطيارات، مختلفة رسوًما عرضوا من ومنهم للطريان، ضحية ذهبوا ملن صغرية تماثيل
جديد نوع وهذا الطيارات. من أخذت ملناظر عديدة فتوغرافية صوًرا عرض وبعضهم
جانب من يطل من يراها كما التاريخية واملعالم املدن تمثل التي النفيسة التحف من
التي املؤلفات مجموعات بها يراد هنا أدب وكلمة الطريان. أدب عرض وفريق السماء.
روايات املؤلفات هذه بني ومن الجمهور، بني الطريان ثقافة ينرشوا أن أصحابها أراد
ويف الطفل يشب بحيث بالطريان، متصلة حوادث يف لألطفال وضعت جذابة شائعة

نصيب. مجدها من له يكون أن يرجى التي الجوية للمخاطرات عديدة صور ذهنه
واألدوات األواني من املشاهد يراه ما املعرض هذا يف الطريفة الجوانب ومن
والشوكات واملالعق واألطباق، الصحاف من كبرية طائفة يف الطرف يرسح حيث املنزلية
ومشاهري الطيارات بصور محالة وكلها والوسائد، واملخادع واألرسة واألكواب والفناجني
الناس وليصبح والدواوين؛ والقهوات املنازل يف الطريان ثقافة لتدخل ذلك كل الطيارين،

الطريان. فن الفحل املذكَّر الفن بذلك عالقة وقلوبهم شاخصة وعيونهم ويمسون
رسوم إدخال وهو جونكور أكاديمية يف العضو أجالري املسيو أعلنه خاطر وهناك
تمثل التي الطبيعية الرسوم من بدًال والحريرية والقطنية الصوفية األقمشة يف الطريان
السيدات مالبس تصبح بحيث والبحار، األنهار وشواطئ واألطيار واألشجار األزهار
وبذلك الهواء. يف السباق ومناظر الجوية بالخطوط تموج وهي ومعاطفهن وفساتينهن
مرسومة االستفهام عالمة وتذهب املالح، صدور عىل مرسوًما الرمان زهر بدعة تبيد
نهبًا الزينة وتصبح الرباق، الشعر جدائل يف معقوصة وتارة الرأس عصابة عىل تارة
تصبح أن وهو واضح هذا من والغرض الطيارين. وصور الطيارات صور بني مقسًما
يدرك أن وللقارئ الهواء. عالم ذكريات بني محبوسة وعيونهم وقلوبهم العشاق نفوس

الطريان. عبادة عىل والحس والذوق العقل رياضة وهو كله، ذلك أثر

الرسائل من مختلفة كثرية مجموعات عن عبارة فهو الجوي بالربيد الخاص الجزء أما
معرفة عىل حرصت وقد الربيد. طيارات بها مرت التي األقطار جميع تمثل الجوية
الخضريي أفندي محمود صديقي استصحبت وكنت الجزء. ذلك من مرص نصيب
هناك، املعلقة الرسائل ألوف بني مرصية رسالة عن نبحث دقيقة أربعني نحو فقضينا
إىل القاهرة من ورسالة الهند خط يف بمرص مرت رسائل ثالث عىل عثرنا وأخريًا
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مرسلة رسائل وثالث صري). (أبو من رسالة منها مرسلة الخاص الطريان يف الخرطوم
كيف عرفت لو فوددت مرصيني، ال يونان إىل مرسلة وكلها باريس إىل اإلسكندرية من
حب حداني وقد البالغ. صاحب من وصلتني جوية رسالة إليه ألقدم املعرض نظم
نماذج فوجدت الجميلة بحروفنا كتبت التي الجوية الرسائل تعقب عىل العربية اللغة
وأكثرها العناوين، كتابة من خاص نحو عىل الداللة من لها ملا هنا إثباتها يحسن

هكذا: فيها العنوان كتب (رياق) من سورية رسائل

بقاه» دام حجار إلياس الخواجه «لحرضة

هكذا: عنوانها كتب الزور) (دير من ورسالة

األكرم» الشوتاني توفيق األديب الشاب بمطالعة «يحظى

هكذا: عنوانها كتب الالذقية من ورسالة

عليه» السالم الضحى بدر املعظم األمري موالي الجليل الشيخ «سعادة

خطها لبعد فيها ما تمييز أستطع لم مغربية بخطوط كتبت عربية رسائل وهناك
الصواب عن انحرفت املغرب أهل خطوط أن خلدون ابن حدثنا وقد الرشق، خطوط عن

عربية. بخطوط عنوانها كتب تركية واحدة رسالة وهناك بالرببر. التصالهم

يزالون ال أنهم ذلك إىل فألضف بالطريان الغرب أهل اهتمام القارئ عرف هنا إىل
بني العظيمة بالفروق يبتهجون ولكنهم الطفل، قوة يف يزال ال الطريان بأن يعرتفون
ترتفع ال طيارته كانت حني عرش التاسع القرن أواخر يف (آدر) بها قام التي البداية
اجتياز من وبللونت كوست إليه وصل ما وبني بوصات بضع من أكثر األرض عن
سد عىل بالطيارة املسافرون فيه يرغم الذي العهد ينقيض أن يتمنون وهم األطالنطيق،
ابتسام: يف فيقولون يعودون ولكنهم املحركات، أصوات وعورة من فراًرا بالقطن آذانهم

األجواء! فضاء يف السكون وحشة به تُقتل ما أفضل املحركات أصوات إن
الفنانون يقدم ماذا املعرض: من خرجنا حني أفندي الخضريي سألني وقد
كان إن يجيب أن وللقارئ الطريان؟ لفن معرًضا يقيموا أن إليهم طلب لو املرصيون
إىل سبقونا من مساماة إىل األمة وعزيمة هللا بعون سنصل ولكننا جواب. يحرضه

الهواء. ممالك يف التحكم
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والثالثون الخامس الفصل

اجلنساللطيف عودة

البدع حرب من منهزما عاد عاد؟ أين ومن اللطيف. الجنس عاد فقد والحب! هلل الحمد
بال الفتيان أشكال لهن يكون أن الفتيات فيها حاول التي القريبة األعوام بدع الجديدة
ترجيل يف يشء: كل يف الفتى هي الفتاة كانت فرتة بباريس مرت فقد تمييز وال فرق
ماذا يدري ال أمره من حرية يف الفتى وكان هندامه. وترتيب طرته، وتصفيف شعره،
يعلنه الطبيعي الفارق إىل يلجأ أن بالطبع مقدوره يف وليس الفتاة، عن ليتميز يصنع

فتاة! ال فتى أنه الناس ليعرف
ليتغزلوا الشعراء أمام األمل باب فانفتح الشعر، إرسال إىل اللطيف الجنس عاد
وعاد — الشديد األسف مع فاحم شعر هنا فليس — الذهبية الجدائل يف جديد من
ترينا الطبيعة فعادت والتجفيف، الكبس من النهود إعفاء إىل أيًضا اللطيف الجنس
الضاللة تلك يف التمادي عن النظر الفتاة وغضت الخدود. تفاح بجانب الصدور رمان
ِمكسال، الخطو ضعيفة وهي تميش وصارت األنوثة، جسم يف الرجولة ضاللة العمياء،
الحق سالحها أن وتبينت والخفر الحياء قيمة وعرفت مكان، إىل مكان من القلب فتنقل
البان. أخواط دونها رقة يف وتتكرس تتثنى فمضت القوة، خشونة ال الضعف نعومة هو

عرائس من املرتجلة املرأة حرمتهم الذين الشعراء مشكلة هي األمس مشكلة كانت
أما القول. أماكن الشعراء ووجد هلل، والحمد املشكلة هذه ُفضت وقد والخيال، الشعر
إقبال بسبب معقولة غري زيادة هؤالء زاد فقد الحالقني، مشكلة فهي اليوم مشكلة
يعيش أين فمن املقصوص، الشعر بدعة مضت وقد الشعر، قص عىل والبنات النساء
الفونتني. يقول كما النقطة، هي لك أو املشكلة، هي هذه العرمرم؟ الحالقني جيش
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— ِرْزُقَها﴾ هللاَِّ َعَىل إِالَّ اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمن ﴿َوَما يقول: شأنه عز فاهلل خوف، ال ولكن
اْلَعِليُم﴾! ِميُع السَّ َوُهَو َوإِيَّاُكْم يَْرُزُقَها هللاَُّ ِرْزَقَها تَْحِمُل الَّ َدابٍَّة ن مِّ ﴿َوَكأَيِّن
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والثالثون السادس الفصل

املانش عىلشاطئ ليلة
١٩٣٠ سنة سبتمرب ١٧

ميخائيل أنيس األستاذ أخي
ولعلك الجميل، والفن واألحالم املايض مدينة «ُروان» من الرسالة هذه إليك أكتب
وفكرت باريس، من ضجرت بأني ملخربك وإني البالد. هذه إىل هويت كيف تسأل
أصدقائي أحد وأرشدني الريف. أهايل يعيش كيف ألرى الفرنسية، األقاليم اختبار يف
وأحفلها الطبيعة، سحر إىل وأقربها الفرنسية األقطار أغنى نورمنديا، إىل الفرنسيني
واحد، غرض إال يشوبها ال خالصة فنية سياحة وهي والبساتني. والحدائق بالغابات
إىل أوًال أميض أن رأيت وقد هوتو، يف ديمومبني املسيو زيارة هو علمي، غرض ولكنه
الطبيعة تأنقت فقد الطريق، جمال كان كيف تسأل وال روان. إىل منها أعود ثم الهافر
شائق رائع بكل ووديانها وسهولها ُحزونها وتتويج نورمنديا هندمة يف له مثيل ال تأنًقا
ترى سهل، كل ويف نجد، كل ويف واد، كل ففي الكروم، وخمائل واألشجار األزهار من
مهادها تركت مجسمة أمان كأنها وروعة سحر يف منثورة الصغرية الريفية املنازل
رأيت القطار نافذة من برصك ألقيت وحيثما الخرضاء، بساط واحتلت القلوب من
املحصول. طيب من جمعوا وما وأطيارهم مواشيهم حولهم ومن وادعني ناعمني األهايل
يكون أن بيري سان دي لربناردين اتفق كيف النورمندية السياحة بهذه عرفت وقد
األول الوطن ملناظر فإن روّسو، جاك جان مؤلفات مؤلفاته تزاحم وأن الطبيعة، شاعر

والخيال والحس العقل تكوين يف قويٍّا أثًرا وذكرياته
فيه فكرت ما أول وكان الشمس، غروب عند الهافر ووصلت الطريق بي طال لقد
طهي يف بالرباعة يمتازون نورمانديا أهايل أن سمعت وكنت العشاء، بتناول أبدأ أن



باريس ذكريات

كيف الفرنسيني من تعلمت قد املادية الشئون بهذه االهتمام قليل أني ومع الطعام،
يف نراه ما والرشاب الطعام يف يرون ال هنا فالقوم ورشابي، طعامي تخري يف أتأنق
للذوق. فيها أثر ال رصفة نفعية لوجهة يتُخذ للسيارة كالبنزين لإلنسان أنه من مرص
تكوينها يف يتدخل روحية ذوقية شئون أنها عىل واملشارب املطاعم تمىض وإنما كال،
عندما الرشق يف نفهمه قلما مدلول عندهم لها cuisiue وكلمة واإلحساس. والذوق الفن
املناسبة بهذه يل واسمح اللسان. عىل جرت كلما السخرية تثري التي (طبيخ) كلمة تذكر
ذكرت فلما املرصي، يوسف بن أحمد عن مقاًال املساء لجريدة كتبت أني أصارحك أن
أيًضا مانع وال القراء. سخرية من فراًرا (الطبيخ) يف كتابه إىل أشري أن أشأ لم مؤلفاته
أنت»، من لك أقل تصاحب من يل «قل يقولون: كانوا األقدمني بأن أصارحك أن من
الطعام أثر ألن أنت»؛ من لك أقل تأكل ماذا يل «قل أوربا: يف الزمان هذا أهل وعبارة
تصل أن ألرجو وإني والعشري. الرفيق أثر من أعمق والذوق والحس العقل تكوين يف

أقول! ما تتذوق حتى الشهية» «مفتوح فيها تكون لحظة يف الرسالة هذه إليك
مأوى عن أبحث بعدها من مضيت بالهافر، املحطة مطعم يف لذيذة أكلة كانت
لقد مشغول، غري واحد مكان فيها وليس قليلة والفنادق كيف ولكن الفنادق، أحد يف
أجد لم ولكني فيه، وأبيت أمتعتي، فيه أضع مكان عن أبحث كاملتني ساعتني قضيت
مطرية ليلة يف الغريب ينام كيف أسأله البوليس إىل ألجأ أن األمر آخر فرأيت شيئًا،
الفنادق جميع من يستعلم وأخذ التليفون إىل البوليس فأرسع املحيط. شاطئ عىل باردة
كلها الفنادق بأن فأجيب الليل، سواد القادمني أحد فيها يقيض غرفة أي غرفة عن
من القادم هذا كان إن غد بعد أو غًدا خالية أماكن توجد أن يرجى وقد مشغولة
وكيف يعرفونه، ال ولكنهم الناس به يتواىص يشء صديقي يا الصرب وهذا الصابرين.
مرشب إىل مرشب من يتنقل هائًما الليل قضاء عىل السفر يف نهاره قىض من يصرب
ببال تمر ال التي املفاجئة األزمة هذه مثل يف أمرى أتدبر قليًال وقفت ناد! إىل ناد ومن
األمانات مكتب يف السفر حقيبة أضع أن رأيت ثم األوربية الثغور من ثغر إىل يقدم من

حال. أي عىل ساهًرا الليل فيها أقىض املدينة إىل أعود وأن باملحطة،
أسأل فأخذت املحالة، ال يعجز واملرء املحاولة، من يمنعني لم اإلخفاق هذا ولكن
هل فقلت: َعوان، سيدة إىل املصادفة فساقتني إليه آوي منزل عن طريقي يف الناس
يشء وكل (املبيت فأجابت: بكم؟ فقلت: شئت! إن عندي فأجابت: مدام؟ يا مأوى من
ما هذا يشء) (كل ولكن مفهوم. املبيت نفيس: يف وقلت استحياء فأطرقت فرنك) بمائة

معناه؟
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ثم معلوم! آخر ليشء اسم هنا أنه يظهر ولكن مرصية، ملجلة اسم يشء كل إن
من فقالت: يشء! كل عن الغني وهللا مدام، يا فقط املبيت وقلت: إليها برصي رفعت
فقلت: عبيط! أجنبي أنك يظهر هذا مع ولكن فقالت: باريس. من قلت قدمت؟ أين

وانرصفت. وخليتها مدام! يا يسامحك هللا بلدكم! يف تشتميني
عن سائل سألكم إن وتقول: قهوة يف جماعة إىل تتوجه سيدة رأيت لحظات وبعد
السائل ذلك أنا وقلت: إليها فتقدمت خالية. غرفة لدينا فإن إلينا فأرسلوه للنوم مكان
أدخل أكد ولم طروب، فرح بقلب معها ومضيت والسعة. الرحب عىل فأجابت املنشود!
فتلفت وقود. إىل وأحتاج الربد أشكو كنت أن تسأل فتاة إىل تقدمت حتى الغرفة تلك
مثلها رأيت أني أذكر ال الجبني، واضحة الخد، أسيلة الطرف ساحرة هيفاء، فتاة فإذا
يا نورمندية أنت وقلت: الحديث، بأسباب أقيدها ونزق طيش يف فاندفعت باريس. يف
إرنست بلدية إذن أنت للرشف؟ يا فقلت: بريتانية. ولكني ال، فأجابت: مدموازيل؟
مستقبل كتاب مؤلف الكبري الفيلسوف فقلت: رينان؟ إرنست هو ومن فقالت: رينان؟
وقد يعرفه بخيت الشيخ إن عجبًا، قلت: أعرفه. ال فقالت: املسيح. حياة وكتاب العلم،
الشيخ ومن فقالت: ،١٩٣٤ سنة املرصية بالجامعة ألقاها محارضة يف فلسفته نقض
(منحة كتاب صاحب وهو عظيم، فيلسوف هذا أيًضا؟ هذا تجهلني فقلت: بخيت؟

… وكتاب التوحيد) علم يف العبيد
عنيًفا ا دقٍّ يدق الجرس سمعت حتى املحاورة من الحد هذا إىل أصل أكد ولم
التلكؤ ساعة هذه ليست انزيل، ماري! انزيل، ماري! تصيح: املنزل ربة وإذا متواليًا
وأضن أبخل وأنها لئيمة، املنزل ربة أن وعرفت مرسعة، الفتاة ونزلت … والفضول
وأقسمت نفيس يف فأرسرتها الهيفاء، الشقراء هذه بمحاورة لزائر تسمح أن من وأحقد
الغرفة بأن متعلًال خرجت ثم … الشمطاء العجوز تلك فيها لتصفر الغرفة هذه ألتركن

… امليدان عىل ترشف أحسبها وكنت الفناء، عىل تطل ألنها توافقني ال
دفعه يف تغني ال بحيث القرب كأفواه بشدة ينسكب واملطر أذهب أين إىل ولكن
يذهب أين إىل — الشمس! ال املطر بها نتقي هنا ألنا الشمسية أقول وال — املطرية

كاد! أو الليل انتصف وقد املوحشة املدينة هذه يف الغريب
هذا تستكثر وال بالسفن، املجنون األهوج ذلك يفعل ما ألرى املانش شاطئ إىل
وأن الرياح، وهوج البحر جنون يكون كيف يعرف ال املانش يرى ال الذي فإن الوصف
تلك يف قاسيت كيف تسأل وال األمواج. قسوة من الشاطئ عىل تتحطم لتكاد السفن
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وقد حياتي، يف أروح وال آنس وال منها أطيب ليلة قضيت أني أذكر ال فإني الليلة،
األخطار، مواجهة يف الحياة طعم يكون كيف وعرفت الصاخبة الطبيعة عشاق عذرت
كنف يف يعيشوا أن إال يأبون حني أنفسهم عىل املرتفون يجني مدى أي إىل وعرفت

والهدوء. الطمأنينة
أن يل أتاحت الحياة أن تصورت كلما والطرب بالنشوة يثور صدري كان ما وشد
طاف شعرّي خاطر وكم اإلغريق! شعراء عليه يعيش كان الذي النمط عىل ليلة أعيش
يبحث بحار إىل أتحول أن عىل تحملني وكادت بالنفس مرت عذبة أمنية وكم بقلبي!

املجهول! الُعباب ذلك مصاحبة يف رزقه أسباب عن
وهم الصيادون، يفعل ما أنظر اليم إىل نزلت صباًحا الثالثة الساعة كانت فلما
من الشواطئ به تسمح ما يجمعون وكهول، وصبية ونساء رجال بني مئات هناك
يف والسعي النشاط بجمال تشعرك القوم أولئك بني واحدة وساعة األسماك. مختلف
يشء كل تغري فقد القديم. لإلنسان صادقة صورة كذلك وحياتهم الحالل، الرزق طلب
نحياها التي الرادعة الحياة هذه يشء فأي البحار. شواطئ استغالل من النمط هذا إال
الذي الالجب املرح ذلك من نحن وأين التقاليد؟ ألوان من املدنية أبدعت ما سجن يف
النزهة هذه يف ظللت لقد الصيد. شياطني من سواعدهم عىل يعيشون من ظالله يف يحيا
سم من أضيق أمامي تزال ال فوجدتها املدينة إىل عدت ثم الشمس، مطلع إىل الطبيعية

ُروان. إىل القطار فأخذت الخياط،
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الحيوان وعالم الطري عالم عن خواطر

١٩٣١ سنة إبريل أول

واختياًال زهًوا جناحيه ينرش وهو الطاووس أر لم بأني االعرتاف من يمنع ما لدي ليس
باألبصار األخاذ املنظر هذا مثل رأوا متى أنفسهم يسألوا أن وللقراء يومني. منذ إال

ويختال. يزهو وهو الطاووس يشهدوا لم ألوف فيهم يكون فقد والقلوب،
لتقصريي اآلالم بصنوف غزتني طاملا قديمة حرسة املشهد ذلك نفيس يف أحيا ولقد
الحيوان دراسة تفتني لم أنني تذكرت حني قليًال سكنت ثم والحيوان. الطري دراسة يف
ألعلم وإني إنسان! اسمه الذي الناطق الحيوان بدراسة كثريًا اهتممت فقد واحدة، جملة
ثالث وعىل شاب، وهو اثنتني وعىل طفل، وهو أربع عىل يميش الذي الحيوان ذلك عن
واألّالف األصحاب أشتات من عرفت فقد سواي. باحث يعرفه أن يندر ما كهل، وهو
لوضع مادته يف يكفي ما واألعداء والخصوم والحاقدين واملنافسني والجريان والزمالء

يزيد. أو مجلًدا خمسني يف كتاب
آخر شيئًا ليس شبابي أعوام أنفس فيه وقضيت بدرسه ُشغلت الذي األدب أن عىل
وكيف يحقد، وكيف يحب وكيف وتصوراته، وأحالمه الناطق الحيوان أوهام دراسة غري
واللئام والكائدين الدساسني من كثرية بطوائف هللا ابتالني وقد يصيب. وكيف يخطئ
وأطماعه. وميوله ونحائزه وطبائعه الحيوان هذا غرائز لفهم عظيمة فرصة فكانت
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الناطق النوع بطبائع العلم من يشء عىل أكون أن شاء قد قدرته جلت هللا أن ويظهر
أن وأستطيع وعيونهم، وجوههم يف الناس خواطر أقرأ أن أستطيع فأنا الحيوان، من
الحروف. ثنايا ويف السطور بني يدسونه وما أنفسهم، عن حتى يضمرونه ما أفهم
الحيوان، أنواع أرقى يكونون قد ألنهم لذة، تعدلها ال لذة آدم بني درس يف ألجد وإني
يف ولكنه االنحطاط دليل والنفاق النفاق، يحسنون األقل عىل فهم أرقى يكونوا لم فإن

الذكاء. دليل نفسه الوقت
الخداع، دور أتقن أنه يحسب وهو إنسان ينافقنا أن من وأشهى أطيب لذة وأي
سيكون! وما أمره من كان ما وعرفنا فهمناه، أننا حني يف الظافر اختيال يف ينرصف ثم

والحيوان؟ الطري ندرس ونحن يفتننا الذي ما أنه عىل
الطري عالم يف اإلنسانية الشمائل من نجده ما العلمية الفتنة تلك مرجع أليس

الحيوان؟ وعالم
البلبل؟ من يروقنا الذي ما

بحيث أغاريده يف والتنويع التلوين عىل قدرته هو واحد مظهر إال منه يروقنا ال إنه
الطري شأن هو كما واحدة وترية وعىل اتفاًقا يسجع ال فهو فنان. إنه يقال أن يمكن
وهو صوت، إىل صوت ومن لحن، إىل لحن من ويتنقل شائًقا افتنانًا يفتّن ولكنه املغرد،

الحنون. الصوت ذو اإلنسان يملك ما أمره من يملك كله ذلك يف
التي الخبيثة املاكرة الحيوانات وهي الفتنة، أشد درسها يفتننا حيوانات وهناك

القراء؟ حرضات يا الدّب رأيتم فهل عنهم! هللا عفا آدم، بني بإخواننا تذكر
راقني ما وأغرب املقال، هذا لكتابة أستعد وأنا اليوم بمقابلته ترشفت فقد أنا أما
قطع عودوه الذين الزائرين بر يلتمس الحديد قضبان بني من كفه يبسط أنه منه
أخلفه كلما والعتب والحرية القلق أمارات وجهه عىل وتظهر والفطري، والخبز السكر
يفز لم ولكنه املتفرجني عطف اليوم هذا صباح يف طويال انتظر وقد عودوه. ما الناس
صنابري تحت رأسه يضع كان أنه أحدثكم وهنا يستحم! الحوض إىل فمىض بطائل،
تحملني كادت محضة إنسانية بطريقة وأنفه ووجهه شعره فيمسح يديه يمد ثم املاء

ممسوخ! آدمي بأنه االقتناع عىل
فقال: الناس وداد يخطب الذي األلوف الدب هذا عن يل صديق مع تحدثت وقد
كيف؟ فقلت: الفارط. العام يف الجنود من اثنني قتل فقد ذلك؛ تتوهم أن احذر ألوف؟
الدب عليه فهجم يلتمسه ونزل الحفرية، هذه يف يشء أحدهما من سقط فأجاب:
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يف فيها فكرت لحظة وكانت مخالبه. من يسلم لم ولكنه إلنقاذه رفيقه ونزل وافرتسه،
إذا حتى اآلدميني، أيدي من الطعام يلتمس ذلة يف كفيه يبسط الذي الخائن الدب هذا
القراء. أيها الحق قولوا إنسانية؟ شمائل هذه أليست الجزاء! رش جزاهم عنده كانوا
مع الدب مثل معنا مثلهم كان ثم وعالنية، ا رسٍّ بأنفسنا وفديناهم لهم وفينا ناس فكم

املنكود! الجندي
الدرس هذا ومثل والقرد، اإلنسان بني القرابة بدرس أنفسهم العلماء شغل وقد
الشمائل من كثريًا يملك القرد أن الحق ففي اللذات، أمتع للباحث يقدم بأن جدير
اإلنسان أن يف الشبهة يقوي مما وعينيه وحاجبيه وجهه وتكوين اإلنسانية، والغرائز

االنحطاط. إىل تطور إنسان القرد أن أو الرقي، إىل تطور قرد
أنه مرة حدثني باريس يف العلوم كلية أساتذة من األصدقاء أحد أن ألذكر وإني
الشمس رشوق تنتظر القرود من طائفة أن األفريقية باألصقاع سياحاته إحدى يف الحظ
بما السماء إىل مرفوعة وأيديها تقف أنها وذلك اإلنسان، عند الصبح صالة يشبه بما

القنوت يشبه
واإلنسان، القرد بني الصلة عن كثرية أشياء نعرف ال أننا بجانبه وأذكر هذا، أذكر
من له ندهش ما إىل مرجعه القرود بدراسة اهتمامنا أن ننكر أن نستطيع ال ولكننا

والرشاب الطعام تتناول حني وخاصة اإلنسانية، شمائلها
الهواء. أقطار ملك الذي العجيب العالم ذلك الطري، عالم وهناك

املشابهات من وبينه بيننا عما نبحث إنما الطري ندرس حني أننا ينكر الذي ذا ومن
كل يقربها تمثيًال الطري غرائز يمثل بما اللغات جميع يف األمثال تجر ألم واملقاربات،

الناس؟ طبائع من التقريب
جارح طائر فهذا الطري: نحائز يف مصورة طبائعنا نرى حني نستأنس ألسنا
أرساب وتلك واحتيال، رفق يف غذاءه يطلب وديع طائر وذلك يصول، وهو غذاءه ينتزع

املتوكلني. من فريق يفعل كما هللا يرزقها حيث بطانًا وتروح خماًصا تغدو
الطري عالم فهم عن قصوري رأيت حني نفيس بها عللت خواطر القراء أيها تلكم
اإلنسان عرفت قد وأنا املخلوقات، لشتى كاملة مجموعة هو رأيي يف فاإلنسان والحيوان،
بما جهلنا عن الدفاع نستطع لم إن القلم قيمة وما وسجاياه. وميوله غرائزه وفهمت
مرصاعيه عىل الباب فتحت لقد جماد؟ أو نبات أو حيوان أو طري من الوجود هذا يف

اليقني! علم يفوتهم حني الظن بوهم ليقنعوا أنفسهم يخدعوا أن يريدون ملن
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املقال. هذا كتابة عىل حملني الذي الطاووس عن فأتكلم وأعود
ثقيل، عبء ريشه ألن النهوض يستطيع ال ولكنه جناحني، ذو طائر الطاووس
حديقة يف رأيته الذي الوحيد الطائر وهو االبتذال، من ينفر كرامة ذو طائر وهو
فيتعامى الحلوى قطع إليه تلقى فقد الزائرين، هدايا عن يتعفف باريس يف النباتات

وكربياء. أنفة يف عنها
تفعل ما بالناظرين يفعل صدره ويكاد بالحسن، مشهور الطاووس وريش
والناظر الطاووس. صدر يجل ما بقدر الوصف عن يجّل يشء وليس باأللباب، الصهباء
التي العجيبة الفتنة تلك يواجه كيف يدري ال الحسن من يقتات أن ذوقه ألف الذي

العزوف. الطائر لذلك هللا وهبها
مرة كل يف الطاووس وكان النباتات، حديقة يف الطري لوادي ارتيادي طال ولقد
ما أشد هو والتعقل تعقله، هو واحد يشء منه يضايقني كان ولكن أرى، ما أفتن هو

الجمال أهل من يؤذينا
الجنون يشبه فرح يف كلها الطواويس رأيت فقد األخرية؛ الزورة يف دهشت أني غري
وكيف بنفسه الطاووس يعجب كيف رأيت مرة وألول الربيع، واستقبال الشتاء لتوديع
يدور ثم واختيال زهو يف جناحيه ينرش وهو رأيته … املخلوقات أجمل من أنه يفهم
بجماله، يشعر أنه عىل يدل ما هذا ويف الجوانب، جميع من الزائرون لرياه قدميه عىل

مفتون. بذلك وأنه
الريح حفيف يشبه رصير لها يسمع كهربائية برعشات فيها يقوم لحظات وله
الطاووس بها يقوم التي الكهربائية الرعشة تلك ألن فقط؛ يشبه وأقول األوراق. بني
الطاووس زهو من الجانب وهذا الجميل. ريشه من فتانة ألوانًا الناظرين عىل تعرض
إال املتفرجني جمهور يملك وال يراه، من إال قيمته يدرك وال والتمثيل، الوصف عن يدق

أجمله! ما أجمله! ما يقولون: إذ وانجذاب، تواتر يف يكررونها واحدة جملة
الشاعر يشبه الطري عالم يف وهو وأهواء، عواطف وله الذوق، رقيق طائر الطاووس

اإلنسان. عالم يف
والشعراء، الكتاب من فريق يفعل كما الجمال أهل به يستهوي قلم للطاووس ليس
يملك ولكنه الفنون، أهل من املوفقون يفعل كما القلوب بها يغزو قيثارة لديه وليس
عالم يف يهوى من إىل بها يتقرب فهو جناحيه، يبسط حني الكهربائية الرعشة تلك

الطواويس.
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األىس يكون كيف يفهم أيًضا أهو الغزل، يكون كيف فهم وقد شعري ليت فيا
بعض عند ذنوبًا حسناته تكون كيف يرى أن يوًما عليه كتب وهل األنني؟ يكون وكيف

األرساب؟
محاسنه، نرش يف نفسه يُعنِّي رأيت فيما فهو القراء، أيها الطاووس عىل ألحنو إني
يخفق كما يخفق أيًضا هو كان فإن الوصل. سبيل يف القلق عالئم سيماه يف وتظهر

للجميع! شقاء دار إال إذًا الدنيا فليست الناس بعض
الحسن آيات من لديك ما بعض لدّي وليس الجميل، الطائر أيها بي ما بعض بك

واإلرشاق.
فيا املقصوف األسود القلم ذلك أملك وأنا الرباق، األخرض الريش ذلك تملك أنت

واألعالق! النفائس تقوم حني وبينك بيني ما بعد
الضحى يف أرسابًا أرسابًا إليك تسعى الحسان ولكن الديار، هذه يف غريب كالنا
أعود ثم بستان، إىل بستان ومن ملعب، إىل ملعب من الحسان فأتعقب أنا أما واألصيل،
… الوجدان شعراء من املعذبون قال ما ترتيل غري الليل وحشة به أذهب ما لدي وليس

الفؤاد! مفطور الجفن ساهر كل عىل هللا وسالم
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يفطيارة نزهة
١٩٣٠ سنة ديسمرب ٥

الطائرين! مع طرت وأخريًا
بد ال وكان بالشانزليزية، الكبري القرص يف الطريان معرض افتتح األيام هذه يف
١٩٢٨ سنة شهدته الذي السابق املعرض وبني بينه الفرق ألرى املعرض ذلك أزور أن
أن القصور من رأيت ولكني الهواء. ناصية المتالك املعدات تقدمت مدى أي إىل وألعرف
الجراج، يف جاثمة وهي الطيارات مشاهدة تعدو ال ضعيفة صلة بالطريان صلتي تظل
إىل مرسًعا وتوجهت الطريان، معرض أزور أن قبل أوًال أطري أن عىل صممت وكذلك

وسالم. تحية عليه بورجيه، مطار
اعتزمته عما السوربون أساتذة من أصدقائي بعض أخرب أن يل بدا كيف أدري وال
بد ال سؤاًال وكان وصيتك؟ كتبت هل لطف: يف قائلهم قال فقد الجوية، النزهة تلك من
تقية يف ويعيش بالجو، يتأثر يزال وال املهد يف طفًال الطريان فيه يزال ال عهد يف منه
ُمشمًسا يوًما تخريت هذا أجل من واألعاصري. الزوابع عن فضًال والرياح األمطار من
الساجية األيام من ديسمرب ٤ الخميس أمس وكان ضباب، وال فيه سحاب ال ضاحيًا

مقبول. سجسج يوم فيها يبدو قلما أرض يف الضاحكة
عىل القادم وشعور امليناء. يشبه كذلك وهو port املطار يسمون الفرنسني إن
سعيد، بور أو إسكندرية أو مرسيليا ميناء عىل يقدم حني شعوره يشابه بورجيه مطار
كذلك وال وسكون، هدوء يف يواجهك املطار أن إال فرق من امليناء وبني املطار بني وليس
فسيح مطار بورجيه ومطار املالحني. وأصوات البواخر بصفري تصطدم حيث امليناء
وكان الطيارات. إليها تأوي عديدة جراجات وفيه العيون، ترسح ما أبعد إىل يمتد ا جدٍّ
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ضوضاء، وال َلَجب بال فقدمْت لوندرا. من الطيارات بعض لقدوم موعًدا أمس يوم
باريس. من قدموا كأنما وهدوء، وداعة يف املقصف إىل راكبوها ونزل

من ألكثر مقاعد فيها ليس Ajub تسمى صغرية طيارة ركبناها التي الطيارة إن
ربي إن ومرساها، مجراها هللا «بسم ركبت حني أقول أن يُفتني ولم أشخاص، عرشة
الذنوب كثري رجل وأنا السالم، عليه نوح لسيدنا جرى ما كل بالبال ومّر رحيم» لغفور
غفور هللا أن بحق فاعتقدت نجوت ولكني التكفري، حني حان يكون أن أخىش كنت

رحيم!
يف ِلنََظلَّ تطول أن نَا ِرصْ أننا أيقنت وحني الباب أغلق حني رهيبة لحظة كانت
يصم كاد شديًدا أزيًزا الطيارة أزَّت ثم نعود؛ وإليها خلقنا منها التي األرض رحاب

الهواء. تشق أخذت أنها فعرفنا األسماع
عظيمة دهشتي كانت فقد الطيارة، بنا حلقت حني شعوري كان كيف تسل ال
فوق الباخرة ومن األرض فوق السيارة من بركابها أرفق الطيارة أن الحظت حني جدٍّا
وألني أرق إنها أقول وأكاد اضطراب، وال فيه عنف ال رفيق لني سري الطيارة فسري املاء،
خياله؟ وكيف عقله وكيف اإلنسان هذا هو فما البيداء. تجوب التي الذلول املطايا من

عجيب! ملخلوق إنه
الراكبني بني من وكنت السماء. آفاق يف توغلنا حني اإلنسانية بالعزة شعرت لقد
والبساتني، والحدائق وامليادين والقصور املنازل من به تمر ما إىل النوافذ من التلفت كثري
الطري أن وأيقنت حياتي. يف بي مر ما أعمق كان الطبيعة بجمال شعوري أن فراعني
بمواطن وأعرف الحسن، بمواقع وأبرص شعوًرا، وأعمق إحساًسا، وأدق منا، نعيًما أكثر
إذا حتى الجوانب، بعض إال الطبيعة من تدرك ال األرض عىل وأنت ال وكيف الجمال.
وجميع وصورها ونقوشها وتهاويلها زخارفها يف كاملة رأيتها فوق من عليها أرشفت
باريس مناظر بعض إىل نظرة وإن املوهوب. والجمال املجلوب، الحسن من به تتحىل ما
يقف مصور من يؤخذ منظر املنظرين: بني البعيد الفرق لرتيك الطيارة من أخذت التي

السماء. ناحية من يطل مصور من يؤخذ ومنظر األرض، عىل
األرض بدائع من عليه أرشفنا ما بمشاهدة فتمتعنا الغروب قبيل الطيارة ركبنا
يساهرنا القمر وبقي الظلمات، إىل وأسلمتنا الشمس غربت ثم معدودات، دقائق
يف يبدو السلطان، قليل البالد هذه يف والقمر القصرية. نزهتنا من بقي فيما ونساهره
كما املسري، يضنيه أن بعد إال الغرب إىل يصل ال ألنه والشحوب؛ النحول من غمرة
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املصابيح، من الشوارع يف ما فريوعنا األرض إىل نتلفت وعدنا الشعراء، يقول أن أفرتض
السماء. نجوم إىل املتطلع به يشعر عما تقل ال نفوسنا يف روعة لذلك وكان

من فيها لحظاتي كانت فقد سعيدة»، «ساعة قولهم معنى النزهة هذه أفهمتني لقد
اللحظات. أسعد

القلق من لجة يف بنفيس وألقى هدوئه من قلبي وأثار أزعجني واحًدا خاطًرا ولكن
أهل صنع ومن الغرب أهل بأيدي العجيبة املحدثات هذه أن تذكرت فقد واالضطراب.
يف املبتدعات هذه تكون ولن النعمة، وتعميهم القدرة، تطغيهم لئام الغرب وأهل الغرب.
قذائفها ألقت التي الطيارة وتذكرت وتدمري. وتخريب وإهالك إفناء وسائل إال أيديهم
قيل وقد أبيات. خمسة إبراهيم حافظ فيها قال والتي الحرب، أيام القاهرة مدينة فوق
إنجليزية طيارة أنها ذاك إذ افرتضُت سبب ألي أعرف وال أملانية. طيارة إنها يومئذ
وقد افرتايض كان ذلك الحلفاء، حماية من لنا بد ال وأنه خطر، يف أننا تفهمنا أن أرادت

الواهمني! من أكون
أقسموا، إن يربون وال وعدوا، إن يصدقون وال عاهدوا، إن يوفون ال الغرب أهل
تذكري إىل بحاجة املقام هذا يف ولست املواثيق. وتمزيق العهود، بنقض ملغرمون وإنهم
سيصدقون إنهم يقال: فقد اإلنجليز، ساسة من بها ظفرنا التي وعًدا بالسبعني قرائي
األجانب خالطوا ممن يتذكر أن شاء من أذكر ولكني راحلني، ليصبُحن قليل عما وإنهم
أو صداقة يف عرفوهم أو هزل، يف أو جد يف شاركوهم أو صناعة، أو تجارة أو زراعة يف
أن جميًعا يتذكرون عّلهم لهم، خربتي بعض األجانب خربوا من أذكر إني خصومة، يف
خبيث، ماكر، خادع، إنسان هو إنما بعيدة أو قريبة بصلة الغرب أهل إىل يمت من كل

أمان! وال له عهد ال
فهم األفراد أما حكوماتهم، يف إال تتمثل ال األجانب مطامع أن اعتقاد شاع وقد
الفارغون يتكلم حيث القهوات، يف ويعاد يقال أن يصح لطيف كالم وهذا أطهار! مالئكة
نفعيون، األجانب أن الواقع ذلك، غري والواقع حديث! كل يف ويخوضون يشء، كل عن

دفني. غرض أنفسهم ويف إال يتأخرون وال يتقدمون ال وأنهم
وآدابًا أخالًقا العرص لهذا أن يفهموا أن عىل قومي أروض أن يشء يف اإلثم من فهل
أن الزمان هذا أهل يعايش أن يريد ملن بد ال وأنه وآداب، أخالق من عرفوا ما تغاير

والهواء. والبحر الرب قوة من لهم ما له يكون وأن وبغيهم، لؤمهم مثل يف يكون
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السالم، سنوات العرش، السنوات هذه أن قرب عن عرفت ما بعد هذا ألكتب إنني
ولوال بعض، رش بعضها يتقى هنا الدول فإن الظروف، بها قضت رضورة إال تكن لم

َألْواء. أيام السنوات هذه لكانت الحربية املعدات وتكافؤ القوى تعادل
الخاطر هذا لعل يدري من ولكن املزعج، الخاطر هذا لوال سعيدة ساعة كانت
إحساساتنا عن نعرب وأن الطوق عن نشب أن آن فقد الساعة، تلك يف مر ما أنفس كان

سالم! يا سالم! يا يبتهجون: حني يقولون إذ األطفال عبارة بغري
الطيارات مختلف من هنالك ما أرى أن ورأيت بورجيه، إىل الطيارة عادت
يقول: حاله ولسان الطريان، اتحاد أعضاء من فرنيس صديق وصحبني واملحركات،
دليل وهذا تاكيس. طيارة وهذه شمعة؛ ألف عرشين قوة يف فنار فهذا وشوف، «تفرج

األعاجيب. تلك من رأيت ما آخر إىل الضباب، يف الحائر الطيار مرشد وهذا الجو،
شوقي قول أردد وأنا باريس، إىل سيارة فأخذت أمسيت، أنني رأيت ثم

ن��ي��ام س��ادت��ه ال��ش��رق وأه��ل ي��ط��غ��ى ال��غ��رب ه��ذا ط��وف��ان أرى
ال��س��الُم وال��ش��رق اإلس��الم ع��ل��ى ب��ُف��ل��ك ن��وح ي��أت��ن��ا ل��م ف��إن

يجدي ال غمز

وقرطاس، قلم هللا، شهد بيدها، وكان سيدة الليلية، املحارضات إحدى يف يميني عىل كان
تغط أخذت ثم النوم ملغازلة استسلمت لحظات بعد ولكنها املحارض، يقول ما لتدوين
إىل وقت ومن التهويم. يأخذه أن خفت حتى املحارض إىل صداه وصل منكًرا غطيًطا
القرطاس، تسويد يف وترشع القلم إىل فترسع التصفيق دوي عىل تستيقظ كانت وقت

والغطيط. النوم إىل تعود ثم
كانت ولكنها لتصحو، غمزها يف مرة غري وفكرت املرأة تلك شخري أزعجني وقد

الفانيات! العجائز (غمز) من فائدة وال فانية. عجوًزا
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باريس يف احلرية يومياتعيد

الجزائر جنود — األخالق أساس — العمومية املراقص — الجهاد إىل األمم تُدعى كيف
النيل. وادى خالص يف األمل — السني شواطئ عىل النارية األلعاب حفلة —

١٩٣٠ سنة يوليه ١٢

موارد من مورد كل ويف ميدان كل ويف شارع كل ففي الحرية، عيد مقدمات شهدت لقد
يف العمومية املراقص أعدت وقد االبتهاج، وبشائر الفرح شعائر تُقام والقصف اللهو
األطفال، غري املراقص يف أشهد لم ولكن يرقصون، الناس وأخذ امليادين، ويف الشوارع
ينقصه رقًصا يرقصون القطا كأرساب الصغار انطلق الرقص موسيقى صدحت فكلما
من امليدان خال كيف يعجبون كانوا ولعلهم جذاب. جميل سذاجته يف ولكنه الفن،
الصدر إىل الصدر يضم وكيف املخارصة، تكون كيف يعرفون الذين األشداء املنافسني
واألقواس األعالم أمامهم تقام مرص يف األطفال مثل ذلك يف ومثلهم الساق، إىل والساق
من إال مقفًرا ِخلًوا املولد يرون ثم مستبرشين فرحني فيذهبون العمومية، املوالد يف
بأشياء املولد يشغلهم الكبار أن لعرفوا فهموا ولو الفياض، وجذلهم املرحة وثباتهم
وهذا والصواريخ، األلعاب يعد مهرج وذلك الحلوى، عرائس ينظم تاجر فهذا أخرى،
وتكون الودع» وتدق زين «تبني سيدة وتلك وزائريه، مريديه استقبال يف يفكر شيخ
يعجبون فهم ذلك، يفهمون ال والصغار الكبار، عند تجارية فرصة املوالد أن الخالصة

الناس! دون من وحدهم يلعبون كيف
منهم كثريًا رأيت إذ فعجبت يوليه ١٤ نحو الباريسيني شعور اخترب أن رأيت وقد
تاج «الصحة تقول: التي العربية الحكمة فتذكرت بقدومه يحفلون وال له، يأبهون ال
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عىل تاج «الحرية نقول: أن يمكن وكذلك املرىض»، إال يبرصه ال األصحاء رءوس عىل
نعاني أن علينا كتب الذين الرشقيني فنحن املستعبدون» إال يبرصه ال األحرار رءوس
نظر عن االختالف أشد يختلف نظًرا يوليه ١٤ عيد إىل ننظر واالستبداد الظلم أهوال

الشعوب. استعباد وألفوا بالحرية، عهدهم طال الذين الفرنسيني
أحد وكتب سواء! إنهما يونيه؟ و١٤ يوليه ١٤ بني الفرق ما منهم: قائل قال
أيام؛ ثالثة العام الرقص إباحة إعالن يف املدينة محافظ أحسن لقد يقول: الصحفيني

الرضائب! أثقال الرقص ساحات يف لننىس وسنرقص سنرقص فإننا
معاني أن إىل وصلت وقد للتفكري. فرصة الشواهد هذه أعطتني فقد أنا أما
اجتماعية أو اقتصادية أزمة يعاني الذي فالشعب وفود، إىل تحتاج والقومية الوطنية
يحرك أن شاء فمن أجيال، عليه مرت تاريخي لحادث والهتاف للتصفيق مستعد غري
الرجاء، أبواب من بابًا أمامه وليفتح كواهله، بحمله ضاقت عبئًا عنه فلريفع الشعب
املناسبة بهذه وأذكر عواطفه. يغذي ملا يهتز ال أمعاءه يشبع ما يجد ال الذي والرجل
شهده غذاء أجمل األخرية الحرب يف الجنود غذاء كان لقد مرة: يل قال األساتذة أحد أن
واملجون اللهو وأسباب والطعام الرشاب أنواع من يجد الجندي فكان الفرنيس، الشعب

امليدان. يف البقاء إليه يحبب ما
رأي صاحب يكون أن قبل والحواس األعصاب من كتلة اإلنسان كان وكذلك
عىل الحيوانية الغرائز يقدمون ممن هذا يف ولست إحساس. أو عاطفة أو مذهب أو
يعلم ال من ليعلم الواقعة؛ صورها يف الحقائق كشف أحاول ولكني اإلنسانية. املعاني
الذي فالشعب املادية. واملصالح املنافع أساس عىل تبنى التي هي الباقية الوطنية أن
والكفاح الجالد عىل طويًال يصرب ال نبيل معنى فقط ألنها الحرية عن الدفاع إىل تدعوه
غرض الحرية بأن إقناعه إىل وتصل تفهمه الذي الشعب أما الرصفة، املعاني تأييد يف
والغنى، الرزق أبواب أمامه يفتح وأن نفسه سيد يكون أن ينبغي وأنه رصف، مادي
من ريب يف كان فمن ملموس. محسوس عمل إىل يسعى ألنه ويستميت يستبسل فإنه
فيها ما وجني األرض ممالك لفتح يسعون كانوا يوم املسلمون ساد كيف فليذكر ذلك
وضعفوا خملوا الزهد عىل النفس ورياضة بالتصوف شغلوا فلما والثمرات، الخريات من

يفقهون! ال الناس أكثر ولكن واملسكنة، الذلة عليهم وُرضبت
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يوليه ١٣ يف

للتمتع الجمهور ونشط باريس يف الحال تغري اليوم ظهر بعد الثانية الساعة من ابتداء
جاذبية لها موسيقا وهي مكان، كل يف تصدح الرقص موسيقى وكانت الحرية، بعيد
السادسة الساعة جاءت فلما يشعرون. ال حيث من سماعها عند الناس يرقص خاصة
فرنيس، صديق من موعد عىل وكنت العشاء، يطلبون منازلهم إىل الناس انرصف
الليل منتصف قبل وخرجنا األزواج، خيانة تمثل هزلية رواية وحرضنا مًعا فتعشينا

العمومية. املراقص نشهد
بها تسمح التي العمومية املراقص هي ما يعرف ال املرصي القارئ كان فإن
الشوارع يف تقام مراقص أنها له فلنذكر القومية أعيادها يف األوربية الحكومات
صدحت فإذا املؤمنني. عند الصالة حرمة عن تقل ال كبرية ُحرمة ولها وامليادين،
أن والسيارات واألوتوبيس الرتام مركبات عىل حتما كان الراقصون وتخارص املوسيقا
ثم قصرية، لحظة املواصالت خطوط تحركت تم فإذا الدور، يتم حتى خشوع يف تقف
يشرتط ال أنه العمومية املراقص مزايا ومن الوجود. يف ما كل فيخشع الرقص يستأنف
تشاء من لتخارص شئت متى تهجم أن فلك الفتيات، من تُراقصها ملن سابق تعارف
عدًدا أقل يكونون أحيانًا الرجال أن إال املراقص هذه يف عيب وال الجفون. ناعسات من
يحتاج كالحب الرقص أن مع ترتاقصان، فتاتني الشديد األسف مع فرتى النساء من
النساء يكون حني القاهرة مراقص بعض يف نراه بما يذكر وهذا وحبال! رجال إىل
هذه يف إال جميل النظريين بني والجمع يرتاقصان، رجلني فنشهد الرجال من عدًدا أقل

األحوال!
كان السوربون. ميدان يف شهدته مرقص أبدع وكان املراقص حول كثريًا طفنا
فيه تنقل ا جدٍّ شديد زحام يف يرقصون وكانوا باملئات، يعدون والراقصات الراقصون
كونت أوجست تمثال كان حيث الجامعة أمام يجري هذا كان شديد. ببطء الخطوات
أيًضا فهو العظيم، الفيلسوف ذلك بذكرى يمر فيما للتفكري موجب وال املرقص. محور
األبدية عالم يف الطرف يغيض أن العدل فمن الفتون، لجة يف شبابه أغرق قد جدال بال

الجديد. الجيل ألعاب عن
هذا باريس، أعياد يف أشهد مما حرية يف وهللا أنا القراء؟ أيها الحق أتريدون
أفتكون ذلك. إىل يلتفتون ال هنا الناس ولكن األخالق، لرصوح هادم العام الرقص
ينمو األخالق فبعض أجواء؛ ولها أقاليم لها كالنباتات تكون أو نسبية؟ أموًرا األخالق
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إىل أرض من نقل إذا وطعمه لونه يتحول وبعضها الشام، يف ينمو وبعضها مرص، يف
أرض؟

اُب﴾ اْلَوهَّ أَنَت إِنََّك َرْحَمًة لَُّدنَك ِمن َلنَا َوَهْب َهَديْتَنَا إِذْ بَْعَد ُقلُوبَنَا تُِزْغ َال ﴿َربَّنَا

يوليه ١٤ يف

أنىس. وال األعوام ستمر هذا؟ يومي يف رأيت ماذا
وبجانبه الفرنسية الجمهورية رئيس ورأيت الجيش، استعراض شهدت لقد
األمم عظمة تكون كيف فرأيت اليابان، إمرباطور وشقيق تونس، وباي مراكش، سلطان

وتسود. وتسيطر تملك أن لها قدر التي
التي الجزائر فرق استعراض باريس أهل لها طرب التي املناظر أهم من وكان
الجزائر فتح حني عام مائة منذ معروًفا كان الذي القديم العسكري لباسها يف قدمت

املشئوم. الفتح لذلك املئوي العيد بمناسبة
والتصفيق! الهتاف بني الجزائرية الفرقة تلك مرت

الدمع. وغلبني الفضاء وجهي يف وأظلم األرض، بي فدارت أنا أما
ملكتهم الصحراء، وشياطني األرض أقطاب كانوا والخال، العم بنو هؤالء وياله!
فعادوا واللني الرتف حالوة وأذاقهم جمعهم، وفرقت شملهم، فمزقت العاتية الدولة هذه

يقول: فتاهم كان أن بعد يؤكل نبتًا

وخ��اروا ال��ل��ئ��ام ع��ي��دان الن إذا ن��اب��ُه ت��ك��ّس��ر ع��ودي ع��اج��م وك��م

كأنما الجماهري تحية يردون كانوا الجزائريني القواد أن العجب أعجب ومن
حرسة إىل حرسة ازددت الرضا بإشارة لّوحوا كلما وكانوا إعزاز، تحية يحسبونها

ودمدمت:

ب��ال��ح��س��ن ل��ي��س م��ا ح��س��نً��ا ي��رى ح��ت��ى م��ح��ن��ت��ه أي��ام ف��ي ال��م��رء ع��ل��ى يُ��ق��ض��ى
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فأذكر صاغرون، وهم السني شاطئ عىل بخيولهم يخطرون الجنود أولئك كان
يوم فرنسا وكادت إذالل، أشنع الوسطى القرون يف وأذلوها أوربا فتحوا الذين أجدادهم
خطوات يومئذ خطواتهم كانت املقادير. أمهلتهم لو خيلهم سنابك تحت تصعق ذاك

يقول: أن شاعرهم واستطاع وكربياء، عزة

وال��ق��ي��ص��وم��ا ال��ش��ي��ح ت��رّب أرًض��ا وغ��ادروا ال��زع��ف��ران ب��أرض س��ك��ن��وا

يوليه ١٥ صباح من الثالثة الساعة يف

الكرام أزعج ولم والعرض، الجيب سليم فعدت الليلة هذه رش من هللا بحمد نجوت لقد
الذنوب. من بكثري الكاتبني

باريس سكان أكثر جمالها إىل تجمع السني شواطئ عىل النارية األلعاب كانت
استغرقت عظيم. نصيب وللشيطان للحب وكان تقدير. كل فوق الجمهور فرح وكان
الحسن جيوش هللا يحرش ولم واحدة، ثانية كأنها مرت دقيقة أربعني النارية األلعاب
شواطئ السعيدة، البقاع هذه يف حرشها كما بقعة أي يف والرشاقة واملالحة والجمال

السني.
املدينة، قرص إىل الجديدة القنطرة من املسافة اخرتاق يف ساعة نحو قضيت وقد

الطريق. أطال والسيارات الناس ازدحام ولكن دقائق، خمس يف عادة تقىض وهي
ميادين يف والالعبات والالعبني والالهيات الالهني بني هائًما ساعات أربع قضيت
والنفس صبور، كل إال وحده فيها يبيت ال ليلة يف وحدي املنزل إىل عدت ثم باريس.
ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان وقديًما الباستيل. حكام من خطًرا أشد صاحبها عىل فتكون تطغى قد
جهاد األكرب، الجهاد إىل األصغر الجهاد من «رجعنا الحرب من الرجوع عند يقول:
توكلت عليه باهلل إال توفيقي وما املبني؟ النرص بهذا نفيس أهنئ أن أفأستطيع النفس،

أنيب. وإليه
يقدر فهل باريس، يف الحرية عيد فيها أشهد التي الرابعة املرة هي فهذه بعد أما
رجال. مرص ويف األمل هذا يبعد لن النيل! ضفاف عىل الكاملة الحرية عيد أشهد أن يل
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باريس يف املالح عيد
١٩٣١ سنة إبريل ٢٣

الجو، لصفاء انتظاًرا العام هذا يف موعده عن تأخر عيد وهو املالح عيد اليوم شهدت
جميع يف الدين غلبت الدنيا ألن دنيوي، عيد إىل تحول ثم ديني، عيد األصل يف وهو
أعياد إىل الزمن مع تحولت ثم دينية أصول إىل ترجع كله العالم أعياد وتكاد البقاع،
التفريط يصح كيف يدرك وال اآلجلة، عىل العاجلة يؤثر يظهر فيما اإلنسان فإن دنيوية،
الدنيا إيثار إىل ندعو بهذا ولسنا مجهول. نعيم من به وُعد ملا استبقاء الحارض الرغد يف
التي والروحية العقلية التغريات بعض لنسجل املالحظة هذه نثبت ولكننا الدين، عىل
سكان عىل وفضلهم األرض بهم رشف هللا أن يزعمون الذين آدم بني إخواننا عن أثرت

والهواء. املاء

ال��رَّغ��اُم ال��ذه��ب م��وط��ن ول��ك��ن ف��ي��ه��م ب��ال��ع��ي��ش م��ن��ه��م��و أن��ا وم��ا

املالح؟ موكب يف رأيت الذي فما وبعد
جانبي عىل ونساء رجال من وكهوله شبابه اصطف وقد البارييس الجمهور رأيت
الحسن ملفاتن املرتقبني باملتطلعني والسطوح والنوافذ الرشفات وازدحمت بُلفار. الجران

الجمال. ومالعب
املرموق. املوكب استقبال يف والهتاف الضجيج عال حتى لحظات إال هي وما

البضة، األذرع هي وتلك الجمال، ملكات هذه وهللا، إي الجمال؟ ملكات إذًا هذه
العذاب البسمات هي وتلك الرِّطاب، الغصون تفضح التي املمشوقة القامات هي وتلك
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اليوم هذا يف مظلوم وال ظالم فال وإنصاف، عدل يف املتفرجني لجميع سخاء يف تُلقى
املشهود!

رباه! يا هذا جمال أي
ومن الظباء؟ هذه بكل ظفرت أين فمن الحسن، من باإلقفار فرنسا أتهم كنت لقد
عىل لتعرضها الشوارد هذه كل تقنص أن باريس استطاعت السحر أودية من واد أي

العيد؟ هذا مثل يف الناظرين
الفرنسية للمرأة أرثي وكنت ضئيل، شخت فرنسا يف الحسن أن أعرف كنت لقد
من إلينا تتقدم كاملومياء أو املسخوطة، كالدمية أو الخالل كعود الرسير عىل تمدد حني

التاريخ! وراء
ونحور، معاصم لهن فتيات باريس يف رأينا حتى التطور مظاهر يف جدَّ الذي فما

ونهود؟ وقدود
اليوم، هذا يف عرضتم بما أشجاني أثرتم لقد باريس، أهل يا عاملكم يف جد الذي ما
لبؤس أسيت وطاملا والذكاء، الظرف بوادر من إال فقركم عليكم نعيت طاملا رجل وأنا

وبرلني! فينا عذارى شوارعكم يف تخطرْت كلما فتياتكم
ومالهيكم ومقاصريكم منازلكم يف وهل الكنوز؟ هذه مثل تملكون أنكم الحق أيف
كما تفهمون إذًا أأنتم أثيم؟ غويٌّ وهو الحليم ترد التي الفينانة األجسام لهذه أمثال
من حظها يقل ال أن يجب املرأة أن والرومان واليونان واملرصيون العرب يفهم كان

الروح؟ جمال من حظها عن الجسم جمال

املالح؟ موكب يف عيناي تراه الذي هذا ما وياله!
مسوقات جميًعا ولكنهن النسيم، ورقة الزهر، نرضة يف يخطرن صبايا هؤالء
سبيل يف والتصاوير باألزهار مزدانة سيارة إىل ُقرن قد منهن رسب فكل لإلعالن!
وهاتيك مارشيه، البون سيارة وتلك اللوفر، سيارة فهذه العمومية، باملتاجر التنويه

بيجال! مرسح عجلة وتلك مونج، سينما عجلة وهذه السماريتني، سيارة
باريس؟ أهل يا سوقكم يف الحسن يُعرض أكذلك

معروض كل أن أعلم ألني وزفرات، حرسات يف املعروض الحسن هذا أتأمل وقفت
الهوان مواطن عن يرفع بأن أجدر والحسن َمهني،

ومن لئيم، الجمال أن ذلك الحزن، سحائب آفاقها من بدد خاطر بالنفس مّر ثم
الجمال؟ أهل لؤم يجهل الذي ذا
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الشعر غري نرزق لم قوم ونحن واملال، الجاه بغري يؤمن ال ألنه لئيم، الجمال
ألصحاب صاغًرا الحسن فليخضع الجمال، دولة يف خالق وال لنا فالحظ والخيال، واألدب
من به رزئ بما شامتني الهني إليه ولننظر الثروة، منابع يملكون ألنهم واملالهي املتاجر

باريس شوارع يف الشائن التسخري
الجمال! أيها

ليله يسهر من تعرف ال أنت يملكك، من تعرف ولكنك يعبدك، من تعرف ال أنت
ثم جيبك يمأل من تعرف ولكنك ألالئك، عىل والثناء بحمدك، التسبيح يف نهاره ويشقى

إشفاق. وال رحمة بال الذلة مدارج يف يسوقك
يف تخضع ولكنك والرسائل، القصائد روائع سبيلك يف ينسج من تعرف ال أنت
يشاء حيث إىل اللئيم الجمال أيها هوان يف فامض األثواب، مبهرج لك يحوك ملن رضاعة

املال. أرباب من اللئام
من األرض ظهر عىل وكم لؤمك، يف نعبدك ذلك مع ونحن الجمال، أيها لئيم أنت

معبود! لئيم
طائعني؟ اللؤم نعبد أننا هذا معنى أيكون

آلهة األرذال صري املال أن ونعرف عليك، قست الحياة أن نعرف نحن هيهات
الشعراء وعواطف تعيش، أن حقك من ألن لك، ونرثي نرحمك، هذا أجل ومن يعبدون،

ضئيل وال جزيل بنفع عليك تعود لن
سلعة الجمال يرون حني معذورون الطبع برقة ُعرفوا الذين الفرنسيون وهؤالء
للجميع! هللا فليغفر وعليك، علينا قست كما عليهم قست الحياة ألن األسواق؛ يف تباع

معبودتي أسأل أن همي وكان املالح، موكب شهود بعد فيه أقيم الذي املنزل إىل عدت
لم فانية عجوًزا املنزل يف رأيت ولكنني املشهود، املوكب ذلك عن تخلفت كيف هناك
يا أنت أين قائلة: ابتدرتني حتى الحسن عن الحديث أفتتح كدت فما ذلك، قبل أرها
بولفار؟ الجران يف ورأيت شهدت ما كل هي باريس أتحسب الحياة؟ حقائق من بني
غري باريس يف فليس شئت، إن الحزن عالم أو الجد عالم هو آخر، عامًلا باريس يف إن

األحزان ومرارة الجد قسوة
أداعبها معبودتي عىل وأقبلت تجلدت أني غري الكلمات، بهذه العجوز تلك صدمتي

تقول: العجوز فعادت وطيش، نزق يف
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من ستعرف ما وعرفت الزمان، عركت فقد حديثي إىل واستمع بني، يا هذا دع
أهله عىل ليجني وأنه الرش، أبواب من باب به تتغنى الذي الحسن إن الوجود. أهوال
ستكون اليوم موكب يف لبك سحرن الالتي الفتيات وأولئك الناس، عىل يجني أن قبل
تلك عىل ستبقي الدنيا أن تحسب فال نادمني) ليصبحن قليل (وعما وأشجان هموم لهن
مسئولة، سيدة جميلة كل تصبح ثم أيام إنها العيون. تلك سحر سرتحم أو البسمات،

ويجور! يطغى ودهر يتحكم، وزوج يتدلل، طفل بني
أنت؟ أمتزوج وقالت: ببرصها العجوز تلك زلقتني ثم

سيدتي! يا ال، فأجبت:
سألت لقد مبارك! مسيو يا سوانا اخدع وقالت: الفتانة الصغرية تلك انربت وهنا
خطيبتك إني تقل فال أطفال! خمسة عندك وأن متأهل أنك فأخربوني مواطنيك عنك

اليوم بعد
بعضهم املواطنون يكيد ما أشنع وما معبودتي، يا دسيسة إنها وقلت: فرتاجعت

الغربة! بالد يف حتى لبعض
باريس. أهل من جنونًا أشد باريس يف أنني اقتنعت وقد غرفتي إىل صعدت ثم

املجنون. العاقل ذلك هللا فلريحم
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قلباملرأة
١٩٣٠ سنة أكتوبر ٨

أجهدهم إذا السائرون عليها يجلس عمومية مقاعد توجد باريس يف الشوارع أكثر يف
ولكنها املقاعد، تلك وضعت الغرض لهذا لحظات، بضع الراحة إىل واحتاجوا امليش
املقاعد تلك من يستفيد من العشاق فمن ثانوية، ألغراض األحيان بعض يف تستعمل
منها فيتخذ له مأوى ال من الفقراء ومن األشجار، ظالل عليها وأُسدلت الليل جن إذا
يرقد أن له وليس الفجر، مطلع حتى واليقظة النوم بني عليها جالًسا ويظل مأواه
يكون أال يفضالن لصديقني موعًدا املقاعد تلك تكون ما وقليًال البوليس. طرده وإال
من الصديقان ذانك يكون أن رشط عىل فرنكات، بضعة تكلفهما قهوة يف ملتقاهما
من رأيت فقد واإلفالس. بالفقر االتهام يهمهما ال بحيث الواقع حقائق وفهم الجرأة
يوجد أن يندر أنه حني يف املقاعد، تلك عىل زمالءهم ينتظرون من املحرتمني األساتذة

هناك. له رفيًقا ينتظر من والشبان الطلبة من
يلتقي فعندها مساء، الثامنة إىل السادسة الساعة من آخر مظهر املقاعد ولهذه
الخبز فيه كبري كيس عامل كل ومع الحياة، عليهم وطالت الزمن بهم امتد الذين العمال
النبيذ من لرت فيها كبرية قارورة وبجانبه وشوكة. وسكني كأس كذلك وفيه والجبن،
وعليهم شعورهم، واغربت لحاهم، طالت وقد وجماعات، فرادى يجلسون ثم األحمر،

الشديد. الربد غوائل لدفع يملكون ما كل تكون وقد قذرة، بالية خرق



باريس ذكريات

تدور حتى كأسه، ويمأل خبزه، ويكرس كيسه، فيها العامل يفتح لحظة إال هي وما
ودعة لطف يف رفاقه مع يسمر تراه ذاك إذ األحالم. عالم إىل الرشاب وبنقله األرض، به
األتربة، ونقل األنفاق، حفر يف يومه يقض لم كأنه أو الجمهورية، رئيس كأنه وانرشاح،

الشاعر: قول فيهن صح مساكني خليالت العمال هؤالء ولبعض … األحجار وحمل

س��وُق ل��ه��ا ي��وًم��ا ب��ائ��رة وك��ل الق��ط��ة ال��ح��ي ف��ي س��اق��ط��ة ل��ك��ل

أطيب يبادلها الشمطاء خليلته إىل األشمط الرجل جلس وقد أحيانًا فرتاهم
أن يندر فقد الظروف، هذه مثل يف قاهر حكم والشيخوخة للهرم ولكن األحاديث،
األموات. تبعث وهي الراح، بعثتهم مهما الكهول العشاق بني والعناق الضم يجري
وموليري، وراسني كورني عن ويتحدثان الشعر يتطارحان وامرأة رجًال ترى ما وكثريًا

األيام. بهما طاحت ثم املهذب، العالم يف شأن لهما كان بأنه فتحكم
(نوتردام) ميدان يف مقعد عىل رفيقها إىل جلست فانية عجوًزا أنس ال أنس وما
املرأة فلمحت الحديث، أطايب بعض وأختلس السمع أسرتق منهما قريبًا فجلست
يف يل كان فقد مدام، يا تبعدي لم فقلت: مسيو؟ يا إسباني أنت تسأل: وأقبلت مكاني
وتاريخ الفراعنة عن ولباقة بحماسة تتكلم فاندفعت مرصي. اليوم وأنا أجداد، إسبانيا
كثريًا، حفظت بأني فأجبتها الفرنيس الشعر من أحفظ عما سألتني ثم املرصيني، قدماء
كنت وكذلك قليلة، مقطوعات إال أنشدها أن الحارضة اللحظة يف أستطيع ال ولكني
تغرف كأنها توقف وال تحبُّس بال هي فتتمها وأقف القصيدة من األول البيت أنشد
االنرصاف عىل حملتني الجنون من بخطرات ذلك تخلط كانت املسكينة ولكن بحر. من

الصباح! حتى اإلنشاد يف املّيض إىل مستعدة وكانت الليل، منتصف قبل
الناس رأيت جنفييف سانت قنطرة من وبالقرب السني بجانب األمس مساء ويف
يزال ال الخمسني تناهز امرأة فإذا فنظرت املقاعد، تلك من مقعد حول مجتمعني
كثرية خالية أشداقها وظلت جميًعا أسنانها سقطت وإن بريق، وفيه أصفر شعرها
يف وتنتقل بهزل، ا جدٍّ تخلط ولكنها وتهاجمهم، الناس يهاجمها واقفة وهي التالفيف.
وعنقها برصها مدت لجاجها أشواط من شوط من فرغت وكلما فن، إىل فن من حوارها
ما ثمن دفعت لقد لكم، عجبًا تريدون! فماذا رشبت. ما ثمن دفعت لقد تقول: وهي
الذي املتحذلق بذلك فذكرتني معني. وال مساعد إىل أحتاج أن دون من أنا، أنا، رشبت،
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جنة، ذي عىل كتكأكئكم عيلَّ تكأكأتم لكم ما سكرها: مثل يف غروره من وهو يقول كان
قال! كما أو افرنقعوا.

يشء يف فتناوشهم الشبان بعض إىل املسكينة تتقدم كانت الفورة تلك لجة ويف
شاب لها صمد النهاية ويف يفّر، كان من ومنهم يثبت كان من فمنهم اللطف، من
والناس دقائق بضع املالحاة ومضت هزل، يشوبه جّد يف يالعبها وأخذ الثالثني، يقارب
واالنتصار الهزيمة وبني حينًا، وتنترص حينًا تهزم واملرأة ضاحكني، الهني ينظرون
رشبت ما ثمن دفعت لقد تدمدم: وهي وتتمايل فتتغنى وهواجسها أحالمها إىل تستسلم

تريدون؟ فماذا
من أنه فتذكر الشاب، ذلك عىل تتجنى كانت املرأة تلك أن األمر يف ما وأعجب
بالدي إن ويقول: يثور الفتى فكان الجزائر. من بأنه وتصارحه وضيع منحط بلد
أن نظن ونحن يجري ذلك وكان منكم. خري ونحن بالدكم، من مدنية حضارة أقدم
أنا تقول: املرأة وكانت اللجاج. اشتد حتى لحظات إال هي وما مزاح، يف مزاح األمر
عيونها وفاضت أمرها عىل ُغلبت ثم وجهك! يف الجزائر أرى أنا وجهك، يف الجزائر أرى

السخني. بالدمع
لتحسبهما حتى االحتشام كل محتشمتان سيدتان تقدمت املعركة تلك سورة ويف
بقي كان إن والتزيني، التلوين آثار من أثر أي وجههما عىل وليس القاهرة، عقائل من
السيدتان تانك فإذا فنظرت والخدود، والشفاه الجباه تلوين تعرف لم امرأة باريس يف
يقوالن: وهما الرشاب رشدها بدد التي املرأة تلك نحو هيوب حذرة خطوات تخطوان
أي ومن شارع أي يف تسكنني؟ أين مدام يا مدام، يا منزلك أين مدام، يا إلينا هلم
واملسكينة هذا كل … مطمئنة هادئة تصيل حتى معك نحن أجيبي، حدثينا، حي؟
تغلبت النهاية ويف الشعواء. الحرب بتلك الشاغل لشغلها واحدة التفاتة تعريهما ال
… تقيم حيث إىل بها ومضتا والخصام، اللجاج أنياب من املرأة وانتزعتا السيدتان
البأساء ساعات يف جنسها بنات عىل تحنو وكيف املرأة قلب يتكون كيف أتأمل فعدت
ستظل والفساد الرتف إىل أهلها واستسلم استسلمت مهما باريس أن وذكرت والرضاء،
سليمة ستبقى اإلنسانية العواطف وأن والحنان، والعطف الرفق بقايا أعماقها يف تحفظ

املصنوع. التمدن وأخفاها املظاهر عليها طغت مهما صميمها يف
يحول أن يستطيع أنه زعم ملًكا أن تحدثنا التي القديمة القصة تلك وذكرت
ذلك يف يخالفه كان وزيره وأن والتعليم، بالرتبية حال إىل حال من والطباع الخصال
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الزمان ظروف لّونتها مهما تتغري وال تتحول ال الطبيعة هي الطبيعة بأن ويحكم الرأي،
حتى خاصة، تربية يداعبه كان الذي الِقط برتبية امللك ُعني أن ذلك من وكان واملكان
امللك واستقدم مطيع، خاشع وهو سيده يدي بني ويقف الشمعة يحمل القط كان
حيث وأمكر أدهى كان الوزير ولكن الطباع، يغريان والتعليم الرتبية أن لرييه الوزير
يحمل الذي القط بشأن امللك وبني بينه املحاورة كانت فلما صغريًا، فأًرا جيبه يف وضع
عدوه خلف يعدو وانطلق الشمعة القط فرمى البساط، عىل الفأر الوزير ألقى الشمعة

الطبيعة! له أعدته الذي
ولكن إليه، تأوي منزل ملثلها كان إن تقيم، حيث إىل باملرأة السيدتان مضت
الجزائر، من عربي املرأة يالحي كان الذي الشاب بأن ذلك مشكلة، عنه تفرعت الحادث
منحط هؤالء زعم يف الجزائري والعربي فرنسيون، عمال أكثرهم للنزاع واملشاهدون
برز وكذلك الوقار؟ وفارقها السكر أثقلها امرأة يالحي أن له يتسنى فكيف وضيع،
ما بمثل ويهاجمهما األكفاء مالحاة يالحيهما وهو الكالم، بقارص يناوشانه اثنان له
بالدهم يف وهم فرد، واحد وهذا جماعة هؤالء لكن بسباب، وسباب بذم، ذم يهاجمانه،
جد إن املغرتب العربي ذلك صف يف أقف علني سيكون ما أنتظر فوقفت غريب! وهو
خصومه إىل الفتى فتقدم الرش فاض حتى دقائق إال هي وما القتال. واحتدم الجد
وفوق تريدون ما عند فأنا الحرب تريدون كنتم إن لهم: وقال تتقد نار عينيه ويف
لكم أنصح فأنا واإلقذاع، والفحش السباب تتخطى ال عزائمكم كانت وإن تظنون، ما

والضعفاء. النساء سالح هذا فإن باالقتصاد
الفرنسيني العمال ملحت ولكني بالفعل، الحرب ستقع أن هذا عند أظن كنت
الخمسني، سن يف المرأة تتعرض أن عىل نلومك نحن قائلهم: وقال وتقهقروا تراجعوا
تلك مثل يف امرأة يهاجم أن به يحسن ال مثلك شاب وقاحة، هذه الذوق، ينايف هذا

… ولكن … ولكن عنها. نجبن ال أننا تعرف فأنت الحرب أما السن.
لعنة يقول: وهو الجزائري الفتى وانرصف الحد هذا عند املشكلة وقفت وكذلك

الجبناء! عىل هللا
والجزائريني التونسيني العمال أن للقارئ أذكر أن يفوتني ال املناسبة وبهذه
عصابات تشبه عصابات حي كل يف ولهم رهيب، نفوذ باريس يف لهم واملراكشيني
يشبه املخيف الترشد من النوع هذا بأن أقول أن أفأستطيع اإلسكندرية، يف الصعايدة

باحتالل! واحتالًال بعدوان عدوانًا يكون أن
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باريس يف معرضاألزهار
١٩٣٠ سنة نوفمرب أول يف باريس

عىل الشانزليزيه يف األزهار معرض حضور إىل دعوة إيلَّ فأرسل بالنشو املسيو تفضل
صديقي يا أرسع «ولكن فيها: جاء رقيقة كلمة الدعوة تذكرة مع وكتب السني، شاطئ

الذبول»! رسيعة األزهار فإن
كنت لقد الكلمة؟ هذه قرأت حني قلبي بها ثار سحرية قوة وأي هذه؟ كلمة أي
هذا أن ذلك فوق أعرف وكنت الذبول، رسيعة األزهار أن الناس سائر يعرف كما أعرف
األقدمني شعرائنا أحد أثاره فقد وشعراؤه، الغرب كتاب بإثارته ينفرد لم قديم معنى

قال: حني

ال��ع��ه��د ق��ص��ر ف��ي ال��ورد م��ث��ل ه��و وم��ا ن��ض��رة ال��ورد ه��و ع��ه��د ذا ع��ه��دت��ك

وأعطر أندى كانت وآمال أمان من فيه ثار كان عما أبحث قلبي إىل تلفت ولكني
فكم األزهار. أعمار تعمر أن قبل وذوت ذبلت ثم الربيع، أسحار يف الغضة األزهار من
حلوة لقاءة من وكم يوم! بعض أو يوم عليه يميض أن قبل أخلف جذاب وعد من
غاب! ثم تألق الحب برق من برق وكم وداع! َمغرب فكانت وصال َمرشق حسبتها
لحظات من لحظة وكم الحياة! رصوف غفواته بددت الصبابة أحالم من حلم وكم
الفناء! أكفان يف فأدرجها الدهر بها عصف ثم الرقيب، عنها وغاب القمر شهدها العتاب
حولها من ثارت ثم الطفل طمأنينة يف ظاللها إىل أويُت العيش غفالت من غفلة وكم

الخطوب! وادي يف فألقتني العواصف
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وإنك الرفيق، ونعم الصاحب نعم كنت فقد العزاء، أقاسمك تعال قلبي! يا ويحك
كيف وتذكر الجمال، ونعيم الحب سعري بني بك فأطوف عليك أحنو كنت كيف لتذكر
الحب معاني بك عرفت فقد لذلك، ألهل وإنك وجيبك، وخّف خفوقك، قّل يوم بكيتك
ألوان من املالحة عليك جنت ما أشاطرك بجانبك فألقف والحنني، والشوق والعطف

العناء.
الذبول» رسيعة األزهار فإن صديقي يا «أرسع

عن تختلف األزهار من معارض دنياي يف يل أن فأذكر الكلمة هذه إىل ألعود إني
بعض من أسبوع يف يقع املعرض هذا فإن السني، شاطئ عىل الشانزليزيه معرض
فقد الذهاب، رسيعة ولكنها طيبة، ذكرى مشاهديه نفوس يف وله يميض ثم الفصول،
الناس يعرف ال جمالها عىل واألزهاُر املساء، حفالت من راقصة حفلة عليها تطغى
أن يمكن ال خفيفة حرسات يف ذبولها يشهدون فهم واألرواح، األنفس من لها ما
النسيم، بقبالت تهم أن من أضعف واألزهار العليل، أنات يشهدون من بحرسات تقاَرن
الزمان. بلقائه ويسمح الطبيعة به تجود مكرر ُحسٌن ذلك بعد وهي التوديع، وضمات
أودية يف وعيونها أحواضها وينّظم الحب، إلينا يسوقها التي األزهار معارض أما
الشتاء. فصل يف تكثر أنها عجب ومن الفصول، جميع يف تعرض ُفرص فهي الذكريات
فلن تغيب، ثم لحظات أو دقائق تقيم األغلب يف ألنها القلب جوى تثري معارض وهي
املشاهدة تمكن حيث نوفمرب»، ٣ إىل أكتوبر ٢٦ من األزهار معرض «يقام فيها: يقال
امللعب، يف أو املرسح يف أو املرتو، يف مخطوفة ملحة تكون فقد كال، وثالثة، وثانية مرة

لقاء. أو قرب ذلك بعد يمكن ال ثم
وإىل أقرب، نفوسنا إىل فهي وأرواح، أنفس والصباحة الحسن أزهار األزهار، ولهذه
والتعاطف والتشاكي التناجي من فيهما فيكون النظرتان تتالقى وقد أرسع، أرواحنا
من قلوبهما نهلت وقد املتالقيان يفرتق ثم القلوب، وتفهمها العيون تلقيها دقيقة معان
عالم يف التالقي يقدَّر أن إال معاد، يُرجى وال تعارف فيها يقع لم حال يف الحب نمري

األرواح.
الزهر أرج من يفوت ما بها تذكر فنية لوحة تشرتي قد األزهار معرض يف وأنت
الحرسات إال تملك ال أو ذلك، من شيئًا تملك ال الجمال معارض يف ولكنك النضري،
وكل وردة كل ألن اللقاء! إىل تقول: قد األزهار معرض ويف األحشاء. حنايا يف الباقية
معارض يف ولكنك األزهار، عالم يف نظرياتها عن النفس تلهي قرنفلة وكل بنفسجة،
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وحدة كل أن تعرف الجمال دراسة ألفت التي النفس ألن اللقاء! إىل تقول: ال الجمال
فتون. ثغر ولكل سحر عني فلكل الجمال، عالم يف نظرياتها عن تغني ال وحداته من

مضجع، لهم يقض ولن جفن، أجله من لهم يأرق فلن الزهر الناس تعّشق ومهما
أعذر ولقد يعود، فال يذهب د مرشَّ فحلم الجمال أما جديد، من فسيبعث مات إن ألنه

قال: من

ال��ح��ك��م��اء ح��ك��م��ة ف��ي��ه��ا ت��غ��ن ل��م ف��ت��ن��ة م��ن ك��م ف��ق��ل��ت ع��ش��ق��َت ق��ال��وا
وب��الئ��ي1 ال��ه��وى ف��ي ش��ق��ائ��ي إال ي��ش��أ ل��م ال��م��الح��ة خ��ل��ق ال��ذي إن

الحديث. موضوع إىل لعائد وإني بنفيس شغلتك فقد القارئ؛ أيها إليك معذرة
بني فيها يفصل التي اللحظة يف أقيم أنه األزهار معرض يف النظر يلفت ما أول
والخيال. الشعر أليام وتوديع الصحو، أيام من مر ملا تذكرة فكأنه والشتاء. الخريف
ليستطيع الزهر بقايا من تفرق ما واحد صعيد يف يحرشوا أن أرادوا أقاموه الذين وكأن
السني. شاطئ عىل العام هذا من األخرية للمرة يصافحوها أن وعشاقها الطبيعة شعراء
األزهار يغرس كيف يعرف فهو الفرنيس، الجنَّان مهارة عىل داللة كذلك وهو
من فن البساتني وتنسيق الحدائق وغرُس معلوم. يوم يف الزائرين ملواجهة يعدها وكيف
أنه يعرف أن القارئ وحسب الغرب. يف األذواق أصحاب بها يشغل التي العالية الفنون
واألشجار، واألزهار والطري النحل تربية يف القيمة الكتب من مئات املعرض هذا يف كان
عىل بكثري يربي الباب هذا يف الفرنسيون ألفه ما إن أقول أن يشء يف الحرج من وليس
الزمان. من قرن نحو يف اآلداب من يعنيها ما أهم يف األدنى الرشق أمم من أي ألفته ما
أنتجه ما عرش عام ومائة نيف يف تنتج لم املرصية الطب كلية إن أقول أن يل وليسمح

أعوام. عرشة نحو يف الفرنسيون البستانيون
طال من أوقظ أن أريد ولكنني املرصية، الجهود من الغض أريد بهذا ولست
يكتفى وأنُه العدد صغرية أمة بأننا أنفسنا نعلل أن العار من أصبح فقد السبات، عليهم
عىل الفرنيس. الجمهور نصف يقارب كاد املرصي الجمهور فإن خطأ هذا بالقليل. منا
يف والطمع واليقظة والحرص بالحذر يقاس ولكنه بالعدد، جهدها يقاس ال األمم أن

املؤلف. شعر من 1
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معرًضا نقيم حني ولكننا العالم، يف األرايض أخصب نملك ونحن املجد. نوايص امتالك
زهادة الشديد األسف مع فينا أن عىل سمرياميس، فندق أبهاء من بهو يكفينا لألزهار
أنواع غري والبقول واألزهار الفواكه أنواع من نعرف نكاد وال األرض، استغالل يف تامة
الحياة يف بالتخلف ُعرفوا الذين الطلبة إال الزراعة مدرسة إىل يهوي وال معدودات،
عىل نقبل أننا عىل دليل هذا ويف األذكياء، الشبان من أعرف من استثناء مع املدرسية،
يوجد الذي العايل والشعر النشاط. ينقصها وسواعد الحرارة تعوزها بقلوب الطبيعة
ليلة أن يدرك من مرص يف الزراعة طلبة من فقليل أذهاننا، من بعيد الزراعة عوالم يف
مالهي يف صاخبة ليلة من والغناء واملوسيقى بالشعر أحفل الريف سهول يف مقمرة

أزيد! أن أريد وما القاهرة.
ولكل املثمرة األشجار من مهندمة أودية املعرض ذلك يف يرى ما أول الزائر يرى
تهذيب يف اإلنسان مهارة مبلغ تريك وهي الذوق، يروع خاص وضع منها طائفة
بحيث الهندسية األوضاع مسايرة عىل األشجار يروض أن يمكنه وكيف الطبيعة،
املادية الصور يملئوا أن يريدون هنا والقوم فاكهة. ومجنى زينة َمْخدع الشجر يصبح

روح. حوض ولكل رس، شجرة كل ففي املعنوية، بالحقائق
بطريقة املعرض ممرات من ممر كل جانبي عىل نوع كل من الفواكه ت ُصفَّ وقد
أنه حني عىل واملاء، الخبز عىل اإلنسان يعيش أن عة الضِّ من بأن تقنعك فاتنة مغرية

واألعناب. الحدائق تنتج ما فضل من يحيا كيف لعرف ونشط جدَّ لو
بنفسك تصنع كيف تعلمك صغرية مدارس تقوم املعرض أركان من ركن كل ويف
تحرث وكيف الجو، آفات الزهر تقي وكيف والطري النحل تربي وكيف الفواكه، مربَّيات
املشاتل إىل املاء تنقل وكيف تحصد، وكيف تجني، وكيف دقيقة، بمحاريث األرض

واألحواض.
بحيث وضعت فأنها املعرض، أزهار ُصّفت كيف أرى أن يل أتيح لو تمنيت وكم
فسهول تلفّت فحينما إنسان، بتنسيقها يقم لم وأنه خلقت، هكذا أنها الرائي يظن
األزهار إليها تسامت عالية نجود أو والشقيق، والقرنفل البنفسج فيها قام مبسوطة

وحنان. رفق يف فكستها
الرجال، تصيب كما األزهار تصيب الحظوظ أن الحظت كيف أنس ال أنس وما
ومنها والنماء، النرضة إىل سبيًال بذلك فوجد األرض المَس أن حظه كان ما األزهار فمن

الذبول. مطاردة يف يجاهد فكان مجتلبة صناعية تربة يف يوجد أن حظه كان ما
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فوقه من وضعت فقد الندى إال ينقصه كان وما كله، شعًرا األزهار معرض كان
الستائر بني كالعروس بذلك فصار السماء، أنداء وبني بينه حالت الزجاج من سقيفة

والحجال.

الرجال ورأيت العطر، الجو هذا مثل يف املشاهدون يصنع ما أتأمل أن رأيت ولقد
ويوغلون اإلعالنات، من حولها تناثر ما ويجمعون املثمرة األشجار فحص يكثرون
أروقة يف وضعت التي الكتب عىل ويقبلون والطري، النحل لرتبية املشيدة األبراج يف
يف الفتيان حماسة دونها حماسة يف الفواكه حول يجتمعن فكن النساء أما املعرض.
من ومنهن املربى، صنع وأدوات الزهريات فحص يكثرن وكن الفتيات، أرساب تعقب

التماثيل. صغار من هناك كان ما مشاهدة عىل تقبل كانت
لهم بمصاحبتي السماح فسألتهم بعناية، املعرض يدرسون رجال ثالثة رأيت وقد
الجنَّان ولكن مثمرة، حديقة ويل فالح رجل فأنا يفهمون، وكيف يدرسون كيف ألرى
يف الربسيم ويبذر جانب يف املوايش فيقيم غربتي من يستفيد فيها أقمته الذي املتواضع

الفالح. ابن الفالح يكون وكذلك جانب!
والثناء، التحية بعد عنهم انرصفت ثم ساعة، من أكثر الصرب أستطع لم ولكنني
ولكني بالالئمة، نفيس عىل عدت لحظة وبعد األزهار، خمائل وحدي أتأمل وعدت
وهي املنفرد، للرجل إال رسها تعطي ال والطبيعية والفنية األدبية اآلثار بأن اقتنعت

والرشيك. الصاحب من تنفر بالغواني أشبه
بها وّدعت باكية بنظرة النهاية يف فاكتفيت التأمل، فرط من التعب أعياني وقد
بقلب الشانزليزيه أحياء يف الحية املعارض أتأمل وخرجت الشتاء، بأرواح املهدد الزهر

محزون. مقسم
وأكاد املعرض، خمائل فيها تقوض التي اللحظة نفس يف الرسالة هذه ألكتب وإني
بال أكداًسا األزهار فيجمعون قوية بسواعد العمال يُقبل كيف حجاب وراء من أشهد

السني. تيار يف ذابلة تُلقى حيث إىل حنان وال رحمة
القلب مفطور مغرتب، شاعر تحية التحية، أقدم باألمس النواظر مرتع يا فإليك
فدية نفيس لقدمت السطور هذه غري تكريمك يف ملكت ولو النضري، الزهر ملرصع

الجمال. يفدي من فيه قّل عالم يف خالصة
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وباريس القاهرة بني

١٩٣٠ سنة ديسمرب ٥

فؤاد صديقي
أن لك فهل لحديثك.» شوق قلوبنا ويف لغيابك، فراغ مرص «يف تقول: إيلَّ كتبت

الجميل؟ خطابك نفيس يف فعل عما ألحدثك واحدة لحظة قلبك تعريني
وال والشهور األيام تميض كانت كيف وتذكر مرص، يف أعيش كنت كيف لتذكر إنك
منظًرا أشهد أو ساهرة، حفلة إىل أذهب أو صديق، إىل فيها أتحدث صغرية فرصة تتاح
باريس يف يراسلونني الذين وأصدقائي النيل. ضفاف عىل والطبيعة اللهو مناظر من
تسمح ال أعمايل كانت يوم املزار، قرب عىل القاهرة يف أراسلهم كنت الذين أنفسهم هم
اطردت ويوم الجديدة، مرص يف يجاورني من أو بالقاهرة منهم طريقي يف من بمالقاة

مساء. يف هدوءًا وال صباح يف فراًغا يرتك ال مزعًجا اطراًدا الشواغل
يف تحبسني كانت التي وحدها هي والجد العمل رضورات أن الحق من هل ولكن

حديد؟ من قفص
الحدائق، ويف الشواطئ عىل أقضيها مختلسة ساعات هناك كانت فقد ذلك، أظن ما
ما وتلك هذه يف وكان ومساء، صباًحا املرتو يف أقضيها يومية لحظات هناك وكانت

شيئًا؟ عيلَّ ذلك أجدى فهل الروح. وراحة القلب، وطمأنينة النفس، ملتعة يكفي
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سكون؟ أو قرار إىل نفيس نقل وهل واضطرابي؟ قلقي من غري وهل
ذلك من أشقى أعرف ال فأنى القلب، أزمة هي الخالدة الباقية املشكلة أن الحق
قد وحبيب، عدو نفسه الوقت يف ولكنه صاحب إنه الضلوع، بني يسكن الذي الصاحب
أستطيع وال مخطوف. وفرح دائم حزن بني به وأنا وحييت، ومت وشقيت، به سعدت
املساء، هدآت يف النيل شاطئ عىل أقضيها كنت التي الساعات كدر لك أصف أن
والرائحات، الرائحني مناظر من وضجري انقبايض كان كيف تقدر أن تستطيع وال
النفوس وثبات من شهد ما شهد الذي الخالد الشاطئ ذلك عىل والغاديات، والغادين

األجيال. طوال من هللا إال يعلم ال ما مدى يف القلوب وخفقات
املجد؟ يف إخفاق أو الحب يف خذالن إىل مرجعه كان ذلك أن تقدر أن يمكنك فهل
غري لغريي أترك ولم بعده، ظمأ ال ريٍّا الحب من رويت فإني ذلك، أحسب ال أنا
عدت الشباب وغوايات الصبا غفالت من كان ما ألشهد الخاطر أرسلت وكلما أوشال،

الفؤاد. جذالن العني، قرير وأنا
الطغرائي. مع أقول حتى األيام من يوًما املجد سبيل يف أخفق لم أنا واملجد؟

وال��س��ف��ل األوغ��اد دول��ة أرى ح��ت��ى زم��ن��ي ب��ي ي��م��ت��د أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
َم��َه��ل ع��ل��ى أم��ش��ى ل��و خ��ط��وي وراء ش��وط��ه��م��و ك��ان أن��اس ت��ق��دم��ت��ن��ي

لم طبيعية، هادئة خطوات واألدب العلم سبيل يف أخطو أني ذلك من وأوضح
هذا ألسبق الخطأ أرسع أن يوًما خاطري يف يجر ولم منافسة، تشعلها ولم حقد، يلهبها
بمتخلف. الشماتة أو متقدم، عىل بالحقد — هللا يشهد — شعرت وما ذاك. ألحق أو

الحياد يسودها بعني الصيت وبعد الشهرة إىل أنظر أنني حدثتك إن تدهش وقد
باللغة رسالة عني نرش قد سنوك الدكتور فوجدت ،١٩٢٧ سنة يف أوربا إىل جئت منذ
يفعل قلما سنوك الدكتور أن وأخربني فهنأني ماسينيون املسيو ولقيني الهولندية،
أجد لم ثم االرتياح، بي وصل حد أي إىل ألعرف وأمتحنها نفيس أخترب فوقفت ذلك،
باللغة يهتمون الذين األجانب من أفراد يلقاني األحيان من كثري ويف مطلًقا. فراًغا إال
فراًغا إال أيًضا أجد ال ثم نفيس يف ذلك أثر أتأمل فأقف شعري فينشدونني العربية
أثر ال فإنه الخرافات من يكونا أن يعدوان ال والشهرة الصيت بأن اقتنعت وقد مطلًقا.

املمات! بعد األثر من لهما يكون بما أهتم فكيف حي، وأنا نفيس يف لهما
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غري والصيت الشهرة سبيل يف نفسه يشقي ال بأنه مقتنع أني ذلك إىل أضف
وكم الجزاء. ينتظرون حيث إال يتأخرون وال يتقدمون ال أفراد فهناك الناس، صغار
الرعدة وتأخذه وجهه ليصفّر منهم الرجل وإن الشهرة، حول يقتتلون أناس من شهدت
أذالء من رأينا وكم إليه. ه وجِّ لوم أو بها، هوجم كلمة عىل عينه تقع حني والقشعريرة
والكتابة الشعر عالم يف أدعياء من رأينا وكم الناس، ثناء إىل حاجتهم غري يذلهم لم
مجيد، كاتب وذاك بارع، مؤلف هذا ليقال استجداء الصحفيني يستجدون والتأليف
الصحف أن وتعلم املؤلفات، من طائفة نرشت أني تعرف وأنت بليغ! شاعر وذلك
إىل مؤلفاتي أهدي كنت أني إذن فلتعرف تشجيع، أو نقد من تستحق ما تعرها لم
تقريظ يف كلمة لنا واكتب معروًفا أصنع لطف، يف يقولون فكانوا الجرائد محرري
اليوم ذلك ومنذ أعود. وال أنرصف ثم أبتسم فكنت فرصة، أقرب يف لننرشها كتابك
املؤلفني. وضع من التقاريظ أكثر أن أعرف إذ السخرية، نظر الكتب تقريظ إىل أنظر
ألعرف وإني نقد، من إيل يوجه بما االهتمام وقليل الثناء سماع يف الرغبة قليل أنا
الكالب تنبح كما خواطرهم يف جريت أو عندهم ذُكرُت كلما ينبحونني ناًسا هناك أن
الذي هو الرجل كل الرجل أن يقيني ويف املاء. صفحات عىل خياله ترى حني القمر

ثناء. أو بلوم مأخوذ غري ضمريه بوحى يهتدي
بأحشائي؟ وتفتك قلبي تغزو تفتأ ال التي القاتلة الوحشة تلك تكون أن عىس فما
محطة يشارف املرتو كان يوم فزعت إال أتذكرها ال التي األشجان تلك مصدر وما
كان املنطقة تلك يف أقايس كنت ما وأروع الليمون، كوبري إىل يغادرها ثم الحمامات
التوديع، بتسليمة الشمس تواجهني حني الغروب لحظات الدامية، اللحظات يف يقع
قلبي كان مخيفة مفزعة لحظات إنها الداميات، الخدود يشبه حولها من والشفق
وجد أنه الشعر حقيقة كانت إن الناس أشعر فيها وكنت وخفوق، وجيب يف يجتازها

وأوزان. قواٍف ال وإحساس
بعد أقضيها التي الساعات من خطًرا بأقل قسوتها عىل اللحظات تلك وليست
بيني ما يدرك النهر هذا أن ألشعر وإني األعوام، هذه يف السني شواطئ عىل العشاء
أن يندر فقد غريب، كذلك فيها وهو غريب، باريس يف فأنا وصالت، عالئق من وبينه
ومن قنطرة، إىل قنطرة من الليل سكون يف وحده يميش غريي ساهًرا النهر هذا يرى

األمواج! وعّد السفن بمراقبة موكل كأنه شاطئ، إىل شاطئ
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خريره إىل فيصغي وأرساره روحه يتلمس من قبيل رأى السني نهر أحسب وما
من شيئًا منه ألق لم أنني عىل ُروان. يف هديره ليسمع يسافر ثم أوسرتليتز قنطرة يف

محزون. وقلب حريى بنفس أسايره أزال وال كنت فقد الجزاء،
ال إنها باريس! يف وأقاسيها القاهرة يف أعانيها التي الغربة أرسار إذن هي ما

األصدقاء؟ غدر إىل ترجع أتظنها مجد، يف إخفاق وال حب يف خذالن إىل ترجع
لم أنني ذلك إىل ويضاف الجميل. غري أصدقائي عن أحفظ ال فأنا غفًرا! اللهم
روحية عالقة الصداقة إنما املنافع، موازين يف يوضع مما الصداقة أن حياتي يف أقّدر
غري صفوي يكدر ما يقع ولم النفس، ونسيان واإلخالص الصدق أساس عىل تبنى
وكان املحيط، وجه عىل النسيم آثار تميض كما ومضت بالقلب مرت صغرية أحداث
وما كان ما يعلمون الذين امللهمني من أصدقائي أفرتض دائًما كنت أنني األىس مبعث
يستمعون الناس كسائر فأجدهم فجأة أتلفت كنت ثم النفوس، أرسار من سيكون
ألني يقع كان ما حزني ولكن وآىس، أحزن كنت هنالك األراجيف، ويصدقون اللغو
األرواح، عالم يف بالغربة لشعوري وأساي حزني كان إنما ضاع، أمًال بأصدقائي علقت
الدفاع يف املحاماة أتعاب عليه نوفر أن األقل عىل ينبغي الصديق أن أفهم رجل فأنا
هفوات عن يتغاىض أن فقط منه ينتظر ال الصديق أن وأفهم األصدقاء، لدى نفسه عن
يوجب ما وجد إن أذنه وتصم عينه تعمى أن يجب بل هفوات، له كان إن صديقه،

املختارين. األصدقاء تعقب
النفس وحقارة والخسة النذالة من وأرى بالوفاء، مريض أنني يزعجني ما وأشد
لألفراح بعضها ويتخذ والفصول، لأليام تبًعا تغري كاألثواب الصداقات تكون أن

خان! وصاحب غدر صديق هذا يقال: أن بنفيس وأربأ لألحزان، وبعضها
عم ال رجل وأنا كيف ولكن ووفائي، منارصتي من صديقي يحرم أن عيل ويعز
وأن أُوجد، حيث إال يوجد ال الرب أن أعتقد أنني فلتعلم أال خال؟ وال الحكومة يف يل

أكون. حيث إال تكون ال الصداقة
أجل من املقيم، والعز الباقية، النعمة هي الصحيحة الصداقة أن ذلك فوق وأعتقد
عىل الواشون حملني وكم وحال. تغري وإن وفائي من صديق يُحرم أن عيلَّ يعز ذلك
الرحمن عبد بن كثريِّ من وعطًفا رفًقا أقل أكون أن عيلَّ عز ثم الناس، بعض مهاجمة

يقول: إذ
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زلَّ��ت ع��زة ن��ع��ُل إن ش��ام��ٌت وال ب��ال��ج��وى ل��ع��زة ب��ال��داع��ي أن��ا وم��ا
ف��ت��ج��ل��ت غ��م��رة ك��ان��ت ب��ع��زة ص��ب��اب��ت��ي أن ال��واش��ون ي��ح��س��ب ف��ال
وت��خ��لَّ��ِت ب��ي��ن��ن��ا م��م��ا ت��خ��لَّ��ي��ت م��ا ب��ع��د ب��ع��زة وت��ه��ي��ام��ي وإن
اض��م��ح��ل��ت ل��ل��م��ق��ي��ل م��ن��ه��ا ت��ب��وَّأ ك��ل��م��ا ال��غ��م��ام��ة ظ��ل ل��ك��ال��م��رت��ج��ي
اس��ت��ه��ل��ت ج��اوزت��ه ف��ل��م��ا رج��اه��ا م��م��ح��ل س��ح��اب��ة وإي��اه��ا ك��أن��ي

سعد سياسة يهاجم كان حني الوطني الحزب صف يف كنت أني تذكر وعساك
أملح حني الرجل ذلك مهاجمة يف تفرت كانت حماستي أن فلتذكر أال ثراه، هللا طيب باشا
النبل معاني كل الجانب ذلك يف أرى كنت فقد األصدقاء، عىل وحرصه للصداقة فهمه
كيف يعرف ال لصديقه يخلص ال الذي الرجل فإن واإلخالص، الرجولة دالئل وجميع
عابوا وقد بعًضا. بعضها يمد والفروع األصول متشابكة العواطف ألن لوطنه، يخلص
دولة ألقمت استطعت لو قال وأنه األقرباء، إيثار عىل بحرصه رصح أنه هللا رحمه عليه
واإلباء، والشجاعة الشمم معاني من الرصاحة يف ما وفاتهم ودًما. ومعنى لفًظا زغلولية
أين ولكن موحدة، أمة أقربائه من يكون أن استطاع لو يتمنى الدنيا يف رجل كل فإن

الترصيح. ذلك مثل عىل يساعده ما يقينه ورصاحة نفسه قوة من يجد من
العقل يُقره تعليًال فكرته علل فإنه قال، ما قال حني طاغية يكن لم والرجل

عليه. ويعتمد به يثق من يقرب بأنه رصح حني والذوق
أحد إقناع يستطيعوا لم وأقربائه ألصدقائه إيثاره باشا سعد عىل عابوا والذين
يؤثرون من يؤثرون يكونوا ولم وأغراض، مآرب لهم كانت فقد أطهار. بََررة بأنهم
والصديق، العدو بني يفرقون ال فكانوا األمر عليهم التبس بل األفالطونية. للنزاهة وفًقا
وفًقا إال منه ينفروا أو أحد من يقرتبوا ولم ومنافعهم، أنفسهم غري يصادقوا لم ألنهم

مكنون. حقد أو مدفون، كيد من لهم ملا
كل فهمت فقد القلب، أزمة هي الباقية األزمة أن فأخربك صديقي يا إليك وأعود
لك قلت فإن الظلماء، ضمري يف املجهولة كالغابة قلبي وبقي يشء، كل وعرفت يشء،
هذه أن فاعلم األصدقاء، من غدًرا أو املجد، يف إخفاًقا أو الحب يف خيبة أشكو إني
من يتخذون الناس أن أحسب وأكاد تزول، ثم لحظة النفس تزعج هينة محرجات كلها
األحزاب إىل ينزعون كذلك وأظنهم وأرواحهم، لقلوبهم عالالت واملجد والصداقة الحب

والثورات. القالقل من أنفسهم يف ما لينسوا واالجتماعية والدينية السياسية
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التام االندماج وبني بيني حال إرادتي استقالل ألن ذلك، من يشء يف أنجح لم وأنا
شعبي الوطني الحزب أنصار عند فأنا األحزاب، من حزب أو الهيئات من هيئة يف

جغبوب. إىل زيلع من بامللحقات يتشبث خيايل الوفديني وعند الوفديني، ينارص
عند وفاجر الفجار، عند بر وأنا مؤمن، امللحدين وبني ملحد، املؤمنني بني وأنا

غريب. أرض كل ويف أجنبي بيئة كل يف فأنا األبرار،
واملوت خطر. قلب وهو لوجه، وجًها قلبي إىل أعود إذ األكرب الفزع يكون وهنا
ومتى املفر؟ أين شعري فليت وخطوب، أهوال من فيه ما مواجهة من أهون عندي

القرار؟ يكون
قال: إذ املتنبي هللا ويرحم

يُ��س��َم��ى أن ج��ل أب��ت��غ��ي م��ا ت��ب��ت��غ��ي؟ وم��ا ب��ل��دة ك��ل ف��ي أن��ت م��ا ل��ي ي��ق��ول��ون

الزهراء ذكرى

وقد هناك؛ الفنون معرض يف شاهده عما رسالة مدريد يف يبل) دى (األمي مراسل كتب
فجاءت والجمهوريني، امللكيني مناوشات عن محاورة اإلسبانيني أحد وبني بينه دارت

اآلتية: الكلمة اإلسباني حديث يف

مدريد.» كل الزهراء قهوة وليست إسبانيا كل ليست برشلونه «ولكن

اإلسالمي الفردوس معالم من «الزهراء» كلمة تثريها ذكرى أي الزهراء! قهوة
«الحمراء» كلمة من أوضح الفرنجة نطق يف «الزهراء» كلمة أن العجيب ومن املفقود!
«الهمربا» واإلسكندرية القاهرة يف الغناء معالم بعض يسمون الذي املرصيني بعض عند
يعرفون! ال ولكنهم «الحمراء» نطقوها لو لهم أوىل وكان األوروبيني، لتحريف مجاراة
باألندلس العرب ُملك أن فقط يذكرون والناس القديمة، العهود من كثري مىض لقد
بدون كله للرشق متنفًسا كان أنه ذلك بجانب يذكرون وال لإلسالم، عظمة عهد كان

الحزين: البيت هذا يغنيهم من الرشق ألهل فمن واألجناس، الديانات إىل نظر

ولَّ��ى إذ ف��ي��ك ع��ي��ش��ي ب��ك��ي��ت ل��ك��ن��ن��ي أط��الل��ك أب��ك ل��م
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ولياليه البحر أيام
١٩٢٨ سنة يونيه ١١ يف باريس

… صديقي
أن — الوثيق الود بذلك العواصف وعصفت وبينك بيني ما تغري وقد — أيدهشك

البعيد؟ النائي البلد هذا من إليك أكتب
قلبًا وجدت إذا إال الحياة أستطيب ال رجل أنني تعلم فأنت صديقي، يا تدهش ال
وتذخر بالرب تفيض كنت حني وعهودك، أيامك بناس وهللا ولست قلبي، بجانب يخفق
تغري فقد التغايض، من جنيت وما القطيعة من اجرتحت فيما لعاذرك وإني بالحنان.
من الود يغيض أن قبل الجبال، وتزول البحار ستغيض أن أحسب كنت من كاد أو

للزوال. عرضة بيننا ما أن بباله يمر أن وقبل صدره،
عىل يقدمون حني املعاذير يعدمون ال أصدقائي وجدت أن عىل هللا ألحمد وإني
أنهم يتبينوا أن وأخشاه أخافه ما أشد فإن الوداد، رصوح من بنائه يف شقيت ما هدم
ليرسني وإني الوجيع، الندم ومرارة الحزن مس قلوبهم يف فيجدوا حق، بغري إيلَّ أساءوا
الود أجمل لهم وأضمر عليهم، وأحنو أعزهم، الذين صدور يف اإلخالص حرارة تهدأ أن
ما بفضل معذبني يبيتوا وأن أقايس، الذي يقاسوا أن يرضيني فليس الوفاء، وأصدق
قد الوفاء وأن جريمة، يكون قد اإلخالص أن األيام علمتني فقد الوالء، صدق من قدموا

والحرمان. الخيبة باب لصاحبه يفتح
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عند السماحة تُفرسَّ وكيف النبل يؤّول كيف فاذكر ذلك من ريب يف كنت فإن
وِعيٍّا، ا َحَرصً اللسان ضبط يرى ومن ضعًفا، الحياء يعد من رأيت فقد الناس، بعض
حني — له تفي ال أنك يحسب من ورأيت والرياء، التملق إىل املجاملة يضيف ومن
وبفضل رضاه، رحمة تحت رزقك أسباب ترى ألنك إال — سجاياك من الوفاء يكون

فراس: أبي قول مرة ألول فهمت هؤالء

ال��غ��دُر ش��ي��م��ت��ه��ا ال��ح��ي ف��ي إلن��س��ان��ة م��ذل��ة ال��وف��اء ب��ع��ض وف��ي وف��ي��ُت

تخربني أن أفتستطيع األمثال، وأرصح الشواهد أصدق وحدك وفيك أبعد ومايل
أوارص بيننا ُعقدت منذ غدرك، وأنىس عهدك، أحفظ وأنا ونفعي رضي من تملك ماذا
نفًعا، وال ا رضٍّ يل تملك ال أنك تعرف إنك السنني؟ من أعّد كم أدري ال ما طوال املودة
يخىش ال رجل من العطف ذلك تعليل تحاول حني واملشقة الجهد من كثريًا تجد ولعلك

الصادقني. من فتكون طبعك من األيام تغري أن ينتظر وال خريك، يرجو وال بأسك،
النحس من ساعات لك فإن وظلمك، جورك يف بعيًدا تذهب ال أن أرجوه ما وكل
إىل إثارتي يف أفلحت إن الويُل ولك تفلح، وتكاد مخاشنتك عىل عامًدا فيها تحملني
ما وتبديد ومحقك لسحقك لكافية غضبت إن الغضب بوارق من ملحة فإن سخطك،
عىل اعتماًدا فيه، تفريط وال له ذنب ال من عىل تجني أن آثرت حني أحالمك من انتظم

فالن! بن فالن أنك
بالطبش أهم وأكاد نفيس فيها تثور التي املظلمة اللحظات تلك أنس ال أنس وما
لبغيه وكأنه املرشق وجهك يرتاءى ثم العقوق، من هاوية يف وعهودك بأيامك وأرمي بك

الضالل! بأوزار الغي رماه جاحد قلب أو السوداء، بالسحب مثقلة شاتية سماء

يمقت أسريًا أظل أن إال وفائي وأبى دنياي، يف بك ابتليت فقد يشء من يكن ومهما
فيه يكون فقد إليك حديثي إذًا فاستمع الخالص، يوم يف التفكري من ويفزع الحرية

النمري. باملاء الصخر لفجر شاء لو من وسبحان لقلبك، عطف أو لقلبي عزاء

عييش ت وأمضَّ كاهيل أثقلت مريرة هموًما فيها ورائي وخليت أسبوع، منذ مرص خليت
غيوًما الحياة يف بأن أعرتف أن من وأصلب أقىس أحسبني وكنت الجموح، بعد وراضتني
لفراق عيني تطرف فلم الباخرة بنا قامت ثم حني، إىل حني من النعيم شمس تحجب
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الذكريات من طوائف بالنفس ومرت العزيز الوطن لفراق القلب يخفق ولم اإلسكندرية
من بنفحة النيل وادي ضن وكيف وأصدقائي، بأهيل شقيُت كيف فيها تمثلُت الحزينة
قلبي أخذ ثم الخلود. أسباب له ليقدم يفنى ومن ليسعد، يشقى من عىل الرب نسمات
وشيعتها اإلسكندرية معالم غابت أن إىل العنيف الثائر الحزن من بألوان ويفيض يذخر

محبوب! ظالم من الدنيا يف وكم الوداع، بهتاف
الغداء، إىل تميض املسافرين من أفواج وهذه يصلصل، جرس هذا ماذا؟ ثم
أن أزمان منذ ألفت ولكني والنشاط، الفتور بني يمضون حيث إىل أميض كذلك وأنا
فأخذت األمعاء، تطلب بما أهتم أن قبل ووجداني، وروحي وقلبي عيني بغذاء أهتم
الوجوه أدرس بعيًدا ووقفت املائدة، عىل املختار جلييس من أعرف حتى وأنتظر أترقب
وما الظباء، أرساب من السفينة تقل من أعطاف يف الحسن مواقع وأتعرف والشمائل،
صبايا من كأنها فينان ريّان جسمها فتاة عىل قلبي طائر وقع حتى ملحة أال هي
حتى املائدة من مكانها تختار كادت وما دمياط! صبايا من القلب لوعة ويا دمياط،

يلتقيان. رفيقان وكأننا لوجه، وجًها أمامها رأتني
كل الوجه ذلك محا وكيف اللحظة، تلك يف صدري هموم طارت كيف تسل ال
سهام من أصدقائي به رماني ما تناسيت وكيف الشجون، سطور من بقلبي خط ما
وقد رويت. نبع أي ومن درجت، عش أي ويف هي، من أسألها أقبلت وكيف العقوق،
هبات من هبة جسمها خصوبة أن لها فأقسمت مرص، إىل نزحت فرنسية أنها عرفت

بالتقديس. جديرة لذلك مرص وأن النيل،
الرطيب، الغصن بذلك استبد أن فيها استطعت وأيام ليال البحر يف كانت ثم
ورأيت سواي، أحد يخارصها فلم الرقص ساعات يف بها ينفرد أن شيطاني واستطاع
بحر فوق أيام خمسة عن تزيد ال قصرية حياة يف والعذاب الحب يكون كيف بعيني

الروم.
الخامس، اليوم يف نتناجى أخذنا أن وقع لقد ذلك؟ بعد وقع الذي ما أتدري ولكن
أنها عرفت، ما هول ويا فعرفت، سيكون، أن نرجو وما حياتنا من كان ما ونراجع
فانقبض والوزراء، النواب من كثريًا بمرص رصعت وأنها بالنضال، العهد حديثة ليست
يف فأجبت سيدي؟ يا خطبك ما وقالت: فجزعْت الفزع. من فؤادي واستُطري صدري
األخري، الشهيد أكون أن هواك يف يرضيني ال ولكن موالتي يا يشء ال مصنوع: هدوء

للجميع! متسع الضحايا ميدان يف كان وإن
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الذكريات؟! أرواح
١٩٣٠ سنة أكتوبر ٥

… صديقي
ولك العيش، وطيب والرفاهية بالرغد مملوءة فاتنة دنيا يف طيبة حياة تحيا أنت
أخراه يف ومنحه ثراه، هللا طيب ربيعة، أبي بن لعمر كان ما وجاهك ومالك شبابك من
فرجل أنا أما فات. ما إىل والتطلع بالذكريات، اهتمامك يقل لذلك دنياه! يف منحه ما
الطيبات من لقيت ما وأُعيد أُبدئ تراني لذلك بمقدار، إال العيش طيب يل يتاح ال مكدود
وال كله، يل طاب يوًما أذكر ال ألني الخالية، األيام يف أقول وال الخالية، اللحظات يف
هذا ولعل واحدة. ليلة أو واحد يوم يف والَغبوق بوح الصَّ يكون كيف عرفت أني أذكر
برشه فأصفها الحياة متع من الحسية الجوانب لبعض أحيانًا أعرض أني يف الرس هو
ما آخر كأنها واحدة مرة فيلتهمها سائغة لقمة عىل املحروم يسطو كما وافرتاس،

دنياه! طيبات من سيلقى
ما فأتذكر أيامي من صفا ما إىل أعود رأيتني إن صديقي يا إذن تعجب فال
سحب من فيه ما فيبدد بالقلب طيفها يمر التي العذبة الحلوة الغفالت من فيها وقع
بأن توصيني كنت حني الدراسة، أيام العصيبة األيام تلك تذكر وعساك واالكتئاب. الهم
حتى والجديد؛ القديم العالم ألجزاء وافية خريطة غرفتي أركان من ركن كل يف أضع
إسماعيل أستاذنا يجد ال وحتى وبلدانه، وأنهاره بجباله العالم صور ذهني يف تنطبع
الجغرافيا يف االمتحان أؤدي أمامه جلست إذا منه يأخذني مقتًال هللا، يرحمه بك، رأفت
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بعد ُعنيت أنني شئت إن بجانبه فاذكر أظن، فيما ذلك، تذكر أنت الشعوب. ووصف
القلب. زوايا من زاوية يف منها خريطة كل علقت الخرائط، من أخرى بطائفة ذلك

الخرائط وهذه خبايا. من الزوايا يف كم قولهم: معنى تفهم أن تستطيع وهنا
والحمراء، والبيضاء السوداء منها عديدة نقط خريطة كل ففي واأللوان، األشكال متعددة
عليها يغلب النفس من جوانب بعض تمثل ألنها لونها ما أدري ال خفية نقط وفيها
املرجع وإليها شفائي، وفيها دائي فيها الخرائط من املجموعة وهذه واالرتياب. الشك
يصنع ما ستار خلف من أتأمل النافذة من ونظرت املصباح وأطفأت الليل جن كلما
مشغول ألنه بوحيد ليس ولكنه غرفته، يف وحيًدا سهرته يقيض شاب فهذا جرياني،
تغازل فتاة وهذه جبينه، من يتصبب العرق ألملح حتى العود رضب يف مهمة بتمرينات

العشاء. بعد ويسمران القهوة يتناوالن قرينان وهذان املرآة، يف صورتها
جفوني ترصخ حتى أقرأ ما أقرأ أنيس، وال لها رفيق ال كاملة وحدة فوحيد أنا أما
الساعة أنظر أن من يمنع ال كله ذلك ولكن رفق، يف أرتبها مذكراتي إىل وأعود األلم؛ من
إذن؟ أصنع فماذا الليل، نصف بعد إال النوم أصافح ال وأنا العارشة، تتخط لم فأجدها
يف واحدة واحدة فأراجعها قلبي يف علقتها التي الخرائط تلك إىل أعود أن إال يشء ال
ألنها ا، جدٍّ لذيذة املراجعة وهذه الحياة. طيبات من يشء يعدلهما ال وارتياح غبطة
االمتحانات إىل املتقدمون إليها يُضطر التي املضجرة اململة املراجعات تلك من ليست
وجدانية، لخرائط لطيفة مراجعة هي والجامعات، واملعاهد املدارس طلبة من العمومية
يرتاءى اآلخر بعضها ويف البيضاء، بعمامته مبارك زكي الشيخ بعضها يف يرتاءى
يف مبارك زكي املسيو يرتاءى أخرى جوانب ويف األحمر، بطربوشه مبارك أفندي زكي
وأزيائهم مالبسهم يف يختلفون الذين األشخاص هؤالء أن العجيب ومن الرمادية. قبعته

الخفاق. والفؤاد العاثر الحظ هي واحدة نقطة عند يلتقون
تحسب فال واألحالم، الخياالت لذائذ رزقني الذي هو الحقائق رغد رزقك الذي إن
فإن ميدان، إىل ميدان من شيطانك وتصاحب سيارتك تمتطي حني مني أسعد أنك
بني الخرائط تلك نفضت كلما نضارتها تتجدد دائمة باقية سعادة أحالمي من يل
ومتى طربت ومتى حزنت، ومتى فرحت متى شقيت، ومتى نعمت متى ألذكر يدي
مع قدرة لك وليست بيشء؛ وليست شيئًا تحسبها صاخبة دنيا ففي أنت أما جزعت،
كانت متع من املايض يف ما وأنساك بك، طغى النعيم ألن الذكريات تذوق عىل األسف
كيف وعرفوا الخيال قوة رزقوا الذين من حساس لرجل وقعت لو بالحياة جديرة
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والوفاء. والوجد الحب ذكريات من الزمن عىل دفنا ما أرواح األرواح، استحضار يكون
قال: حني نفسه يخادع كان زيدون ابن أن صديقي يا أفتحسب

ف��اِك أق��ب��ل ب��ه أك��اد وه��م ال��ن��وى ب��ه ش��ط ح��ي��ن خ��ي��ال��ك ي��دن��ي

من الخيال نعمة أن فالواقع بذلك. نفسه يخدع لم زيدون ابن إن هيهات! هيهات،
أحالم من وأمتع أوىف اليقظة أحالم إن الشعراء. عباده عىل بها هللا منَّ التي النعم أعظم
من له يرتاءى ما تمييز عىل وأقدر بخواطره، وأعرف لنفسه، أملك اليقظان ألن النوم؛
من دور ولكل وادعني بها ننعم ثانية حياة األحالم أن تنكر ال وأنت النعيم، أشباح
وحنان، رفق يف ويطبقه فاه يفتح يحلم حني فالطفل به، خاصة أحالم الحياة أدوار
الثدي وذلك دنياه، يف يشء كل هي الحني ذلك يف وأمه الرءوم، أمه بثدي يحلم ألنه
التعقد؛ أشد معقدة فأحالمنا نحن أما الغرير. الوليد ذلك يملك ما كل هو املعسول
من مخيفة مرعبة صور غري األحالم تربنا وال ثقيلة، أعباءنا ألن النوم؛ يف نزعج ونكاد
ترجع باريس يف املزعجة أحالمي أن أخربك املناسبة وبهذه والفروض. التكاليف صور
بعد محارضة إلغاء أو درس إلعطاء الذهاب هو واحد، أصل إىل املختلفة صورها يف
دائًما كنت أنني إىل أظن فيما الفزع هذا ويرجع املحدد. الوقت من ساعة ربع ميض
ساعة، بنصف امليعاد قبل دائًما أصل كنت أنني ألذكر حتى التبكري، عىل الناس أحرص
قمت إن إال عني رشها يذهب ال مزعجة أحالًما اآلن يل تجلب املواظبة يف الوسوسة وهذه
تالمذتي فلينتظر باريس! يف أنا باريس! يف أنا مسموع: بصوت وقلت املصباح فأوقدت

بمسئول! انتظارهم عن ولست هنالك، لست فإنني القاهرة، يف شاءوا ما
إىل تأوي حني لك أقول كنت ذلك أجل من الطفولة، يف إال تجمل ال األحالم

األطفال! أحالم واحلم هنيئًا، نم مضجعك:
بها هللا أنعم عجيبة فنعمة الذكريات أرواح استحضار يف وجربوته الخيال قوة أما
كل وأتمثل املايض، ذكريات من ميت كل وأبعث غائب، كل أرد فأنا أخيك، عىل كاملة
إىل قهوة من تنتقل أراك وأكاد اليومية، بحوادثك أمامي اآلن وأنت أشاء، حني يشء
عما تبحث الدائمة حريتك يف ملعب، إىل ملعب ومن مرقص، إىل مرقص ومن قهوة،
كيف له: فيقال الفصل من يخرج (أ) صديقنا أرى وأكاد تريد، ال ما وتجد تجد، ال
األديب ذلك (ح) صديقنا أو الروح»! يطلع يشء دا داهية «جهتم فيجيب: الطلبة؟ حال
مهموًما أراه أزال ال الناس، بني من والكتاب الشعراء سقطات بتتبع املولع األلوف
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يف املساء يف تالقوا إذا إخوانه به يطالع طريف بخرب يظفر عساه وينقب يبحث محزونا
هفوات تلمس من النوع وهذا الطريق، يف مصادفة التقوا أو الجزيرة، مالهي من ملهى

األجيال. مر عىل األغاني كتاب بفضله عاش جميل رش هو أو منه، بد ال رش األدباء
أن استطاع حتى إليه سبيل ال من بأنس يظفر املتنبي جعلت التي هي األحالم

الطروب. الظافر نشوة يف يقول

ب��ب��ال��ه ن��راه أن ي��خ��ط��ر ل��ي��س م��ن ب��ك��ف��ه ال��م��دام ي��ن��اول��ن��ا ب��ت��ن��ا

ويقول: يتغنى الشعراء أحد جعلت التي هي الذكريات بعث يف الخيال وقوة

ق��رب��ي ت��ك��ن ل��م وإن ق��رب م��ن أن��اج��ي��ك ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��وه��م ع��ي��ن ت��ري��ن��ي��ك

أو املايض، غفالت من طاب ما تمثلت كلما صادقة حياة تحييني التي كذلك وهي
وأمتع وأطيب أشهى وثمراتها والبعيد، القريب املستقبل غفالت من سيطيب ما تمثلت
إىل االطمئنان عىل وحملته سجنه، يف جحدًرا أقنعت التي الشاردة األماني ثمرات من

يقول: إذ والهالل، والنهار الليل رؤية يف تشاركه محبوبته بأن الرضا

ت��داِن ل��ن��ا ف��ذاك وإي��ان��ا ع��م��رو أم ي��ج��م��ع ال��ل��ي��ل أل��ي��س
ع��الن��ي ك��م��ا ال��ن��ه��ار وي��ع��ل��وه��ا ت��راُه ك��م��ا ال��ه��الل وأرى ن��ع��م

ذكرياتنا من ولنا والرغد باألنس مملوءة طويلة حياة نحيا والخيال باألحالم ونحن
نقتل ما املستقبل طيبات يف األمل من ولنا الحارضة، الساعة مرارة به ندفع ما الحلوة

واملالل. السأم ساعات يف ينتابنا الذي املضجر التشاؤم جيش به
وبعث حياة ترى كما فالذكريات نفيس إال أحب ال أِثًرا صديقي يا تحسبني هنا إىل
القلقة النفس لتلك أقدمه اللذات من وقود كذلك وهي الخوايل، والليايل السوالف لأليام
رسوم من رسم أو املطامع، حدود من حد عند تقف وال تهدأ، ال التي املولهة، الحريى
العقل، ووثبات النفس، ونزغات القلب، لنزوات شهي غذاء كله ذلك فوق وهي األهواء،

القلب. وهفوات
من يل إن قلبًا. وأكرم ضمريًا، وأعف نفًسا، ذلك من أطيب فأخوك رويدك، ولكن
تلك ويف جموح، وال نزق وال طيش يشوبها ال ِرصفة روحية أنصبة الذكريات تلك
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الذكريات؟! أرواح

الصدق جمال غري منها أبتغ ولم هللا، وجه غري بها أرد لم طيبة جوانب الذكريات
الوفاء. وعذوبة

وأشباًحا ورسوًما صوًرا فيها تمثلُت إال الوجدانية الخرائط تلك إىل رجعت ما إنني
إىل تضاف أن الناس تقلبات شاءت أو الزمن أراد ماضية وعالقات قديمة، لصداقات
عليهم، قىض املوت ولكن بررة، كراًما صداقتهم يف كانوا قوم فأولئك التاريخ، غيابات
تراني فماذا وفاء. بعد وخانوا صدق بعد كذبوا ولكنهم أحياء، يزالون ال قوم وهؤالء

وهؤالء؟ أولئك ذكريات يف أصنع
وأعزهم الدمع، تستثري غريبة شئون ذكرياتهم يف فيل املوت عليهم قىض الذين أما
الطفل فذلك لسان. عىل يجرون أو بخاطر يمرون عادوا ما الذين منهم املنسيون عيلّ
وروحي قلبي إىل يتمثل يزال ال حياته من عام بعد املوت اختطفه الذي الحسيب) (عبد
وجهها لصباحة االسم بهذا سميناها التي (ُسكينة) الطفلة وتلك ورزانته، عقله يف
تزال ال هذه سكينة الحسني، بنت ُسكينة الحسناء الجميلة بسميتها تذكر أن راجني
سكرات تعالج كانت كيف أتمثل أزال وال الصغري، رسيرها عىل وتثب أمامي تطفر
وأخي عليل. تأوهات ال طائر تغريدات لغفلتي حسبتها عذبة حلوة نربات يف املوت
كيف ورأيت األخرية لحظاته وحرضت مرضه أيام شهدت لقد أقول؟ ماذا وياله! سيد؟
يف شهدته منظر أهول وقاسيت الدهر، أبد عينيه ذلك بعد ليغمض يدي فقبل فزًعا قام

الفناء. إىل وأسلمته بيدي كفنته حني حياتي
يف بذلوا هؤالء الذكرى؟ بنفحات هؤالء عىل نبخل أن والنبل املروءة من أفتحسب
تجود كانت والطفلة الرقيقة، بنظراته يسخو كان فالطفل يملكون، كانوا ما كل برنا
الشاب وذلك واألحشاء، القلب حنايا عىل بنورها تفيض التي الحلوة العذبة ببسماتها
تفرد من وسبحان األيام، أمهلته لو البطولة أنواع بأرشف تعد مخايله كانت اليافع

بالبقاء.
هم آخر، شأن معهم فيل وإخالصنا والءنا وتناسوا بنا غدروا الذين أصدقاؤنا أما
قبل وراحوا مضوا املوتى بأن ذلك املوتى، أرحم ما فوق أرحمهم ولكني أحياء يزالون ال
عىل العيش وحاجات الحسد رضورات ترغمهم أن وقبل الغادرة الدنيا هذه تمتحنهم أن
ال كيف؟ لكن تزار، مقابر أيًضا ولهؤالء الوالء، ربط ما وفصم الوداد، وصل ما قطع
للشخص الوجهني بني أميز أني تعرف أن ويكفي جواب عندي فليس ذلك، عن تسأل
أستوقفه كدت إال غدر صديًقا لقيت وما ميضء، وجه وهذا قاتم، وجه فهذا الواحد:
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وعمل كاسمك، واسم كوجهك، وجه له كان لقد فالن! بصديقي أشبهك ما له: وأقول
يخون! وال يغدر ال كان هللا رحمه ولكنه كجاهك، وجاه كعملك،

فيها كانوا التي اللحظات يف يملكون، كانوا ما كل برنا يف بذلوا أيًضا هؤالء
وقبلة القلب، وبغية النفس، ومنية العني، قرة وكانوا أنساهم أفرتاني ونبالء، أوفياء
نقائص إيلَّ هللا وبغَّض واإلخالص، والوفاء الرب عىل ُفطرت فلقد هيهات! هيهات، الروح؟

والعقوق. والجحود القطيعة
يعرف ال الذي البلد ذلك باريس، يف الدمع من قطرات كلفتني رسالة فهذه وبعد
أن العزيز، الصديق أيها لك، أرجو ما وكل واألساطري. الروايات يف إال البكاء ما أهله
أترحم أن عىل الظروف تحملني وأال وجدانك، وطهارة شبابك، نضارة يف هللا يبارك

والسالم. وتروح. تغدو حي وأنت عليك
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اللذات هادم

الغادين يشهد أن ُمتعة أكرب وتلك ميش، بول يف بالجلوس مفتون باريس يف صديق لنا
الشباب حي يف والرائحات، والرائحني والغاديات،

بعينه يرمي ثم سيجارة، يده ويف كأس وأمامه يجلس األحيان أغلب يف وهو
أشعر اللحظات تلك يف وهو الجمال، أرسار من يدرك وما يرى ما اقتناص إىل وبفؤاده

واإلحساس الشعور من جذوة إىل يتحول ألنه الناس؛
مضجرة دراسات يف بالليل نفسه أجهد قد وكان كعادته اليوم صباح يف جلس وقد
عقله عن السآمة يذهب ما الحسن روائع من يشهد علَّه ببرصه فرمى األعصاب، تقتل
أن فعرف يواجهه، الذي املنزل باب عىل السواد بمنظر اصطدم نظره ولكن املكدود،

املجهولني. الجريان عند وانتحاب بكاء ساعة هذه وأن مأتًما، هناك
اللذات. هادم تذكروا يقول: الذي الحديث بخاطره ومر الخوف، عليه استوىل وهنا
هذا نفسه عىل ألقى ثم ساخرة، نظرة دنياه عىل فألقى عاد الصديق ذلك ولكن

السؤال:
ونتبلد نتحفظ فلَم امليت هذا دنيا به انقضت ما بمثل ستنقيض دنيانا كانت إذا
ال عما وينهون به، يأتمرون ال بما يأمرون الذين املنافقني سفالة من فراًرا ونتوفر
التهامي الحسن بأبي متأسني تفوت أن قبل دنيانا نغنم أن الحزم أليس عنه؟ ينتهون

يقول: إذ

األس��ف��اِر م��ن َس��ف��ٌر أع��م��ارك��م إن��م��ا ِع��ج��اًال م��آرب��ك��م ف��اق��ض��وا
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ع��واِر ف��إن��ه��ن تُ��س��ت��رَد أن وب��ادروا ال��ش��ب��اب خ��ي��ل وت��راك��ض��وا

إىل والسابلون الشارع وعاد السواد ونُزع امليت نُقل حتى الكأس تفرغ كادت وما
الرصاحة أن كما املوت، من أقوى الحياة أن إىل صاحبنا اطمأّن وبذلك املألوف. الجذل

يفقهون! ال الناس أكثر ولكن النفاق، من أرشف
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فهمت اآلن

حياة من يغيظني ال وكان واملحراث، الفأس بني الجهد مقسم فالًحا حدائق يف كنت
الربد التوت، يخرض (ملا يقولون سنرتيس أهايل أسمع وكنت الشتاء. فصل غري الريف
ولكنني بالربيع، نفيس ألبرش اخرضارها وأترقب التوت أشجار أتأمل كنت وكذلك يموت)
بطء يف تخرض الكبرية األشجار وأجد االخرضار إىل ترسع الصغرية األشجار أجد كنت

الطبيعية. الظاهرة هذه بفهم نفيس شغلت أنني أذكر وما الجمود. من قريب
أترقب أخذت حتى مارس ينتصف كاد فما باريس يف العام هذا شتاء غاظني وقد
التي هي الصغرية األشجار أن أيًضا والحظت النباتات، حديقة يف األشجار اخرضار
اخرضار أترقب كنت يوم سنرتيس حقول يف الحداثة أيام فتذكرت االخرضار، إىل ترسع

التوت. أشجار
هذه يف بالزاي ال بالذال — (ذكي) اسمي أن بدليل الذهن بليد أكن لم أني ومع

األيام. هذه يف إال االخرضار إىل الشجر صغار تبكري يف الرس أفهم لم — املرة!
الربيع. بنضارة إحساًسا أكثر والشباب الشباب، ميعة يف بأنها ذلك

األرواح! وشيخوخة القلوب، كهولة من هللا أعاذنا





واألربعون الثامن الفصل

السني القلبعىلشواطئ نجوى
١٩٢٧ سنة أغسطس ٥ يف باريس

وت��ل��ي��ُد ط��ارٌف م��ن��ه��ا م��خ��اط��ر وَح��رب��ِه ال��ج��م��ال َس��ْل��م ف��ي ت��ص��ارُع
وخ��دوُد أع��ي��ٌن ش��ج��اُه أث��ارْت ُم��وَل��ع ال��ب��ي��ن ع��ل��ى ص��بٍّ م��ن ف��ي��ال��ك
ع��م��ي��د وه��و ال��ق��ل��ُب ع��ن��ه��ا ت��ح��ّم��َل ص��ب��اب��ة م��ن ف��ك��م ت��ج��زع ال رش��اَدك
ت��ع��وُد ح��ي��ن ال��س��ي��ن ع��ذارى ع��ل��ي��ك َج��نَ��ْت م��ا آث��ار ال��ن��ي��ل ع��ذارى س��ت��أس��و

∗∗∗
ب��ع��ي��ُد ي��ق��ال أن ع��ل��ي��ه��ا ع��زي��ز َع��ق��ي��ل��ة ال��ع��زي��ز ال��وادي ف��ي ال��ل��ه رع��ى
ونُ��ه��ود أذرع م��ن��ه��ا ف��تُ��رَع��ُد ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا اآلص��ال ت��ذكِّ��ره��ا
وت��ب��ي��ُد أًس��ى ت��ف��ن��ى وخ��ل��ي��ت��ه��ا ال��ه��وى م��ن ج��ن��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��ي��ت
وع��ق��ود أح��داث��ه��ا م��ن م��رائ��ر ت��ق��ط��ع��ت ل��ل��ش��ب��اب أم��ان م��ن وك��م

∗∗∗
ت��ج��ود ال��ن��م��ي��ر ب��ال��ع��ذب م��ب��اِس��ُم ال��ج��وى ت��ن��ق��ع ال ال��ص��ي��ف ل��ي��ال��ي أت��م��ض��ي
ي��م��ي��ُد ال��ش��ج��ون ب��أث��ق��ال ف��ؤاٌد ص��اديً��ا أس��وان م��غ��داُه ف��ي وي��درُج
وُخ��لُ��وُد َج��نّ��ٌة ُرب��اه��ا م��ن ل��ُه ف��ات��ٍك َل��ه��و م��ْن ال��ن��ي��ل م��غ��ان��ي وت��خ��ل��و
َم��ري��ُد ال��ش��ب��اب ط��اغ��ي م��رٌح ف��تً��ى ال��ص��ب��ا م��ي��ع��ة ف��ي ال��ح��زن أس��ي��ر وي��ح��ي��ا
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∗∗∗
ُس��وُد ال��خ��الئ��ق ب��ع��ض م��ن ش��م��ائ��ُل ت��ش��وك��ه��م ي��وم ال��ن��اس��ون س��ي��ذك��رن��ي
ش��ه��ود ه��واي ذك��رى م��ن ص��ن��ائ��ُع ت��روع��ه��م ح��ي��ن ال��ن��اس��ون س��ي��ذك��رن��ي
ُج��ح��وُد ال��غ��رام ف��ي ن��ف��س��ي ش��اب وال ل��َغ��ْدَرٍة ع��ه��دي أَس��ل��م��ُت م��ا ف��وال��ل��ه
ش��ه��ي��ُد يُ��ق��ال أن إال ال��ح��بِّ ع��ل��ى ج��ن��اي��ة م��ن��ي ال��ن��اس��ون ش��ه��د وال
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واألربعون التاسع الفصل

والغواية بنيالرشد
١٩٣١ سنة يناير ١٥

املجيد عبد صديقي
عىل يتساقط الجليد فإن غرفتي، يف املكث عىل الربد قهرني وقد هذا إليك أكتب
أكثر به يتمتع ما الحياة مرافق من لدّي وليس الطرقات، يف سائرون وهم الناس
أو وموسيقاه، أناشيده إىل يستمع فنوغراف جار ولكل أحد، يوم يف فنحن الجريان،
واملالل السأم به أدفع ما أجد ال حني يف عنه، يسألون أصدقاء أو عليه، يعطفون أهل
يف وجماله روعته له اضطراب يف الغرفة أرجاء يف مبعثرة تزيد، أو كتابًا ثالثني غري
الكتب هذه أن ذلك إىل أضف ممجوج؟ ثقيل السآمة ساعات يف ولكنه النشاط، ساعات
فوق وهي واملساء، الصباح يف األحاديث وتجاذبنا اصطحبنا ما لطول وقليتها قَلتني
ومن ترشيع، إىل فلسفة ومن أدب، إىل لغة فمن األشكال، متباينة الطباع، متنافرة ذلك

البوليس! خوف غري العراك من يمنعها ال أنه ألحسب حتى هزل، إىل جد
ولكن إليك، الكتابة غري أجد فلم الباردة الساعات هذه به أقتل فيما فكرت وقد
فلم الربد! من أقىس الساعات هذه يف الجد فإن هيهات جديٍّا! شيئًا أتريد أكتب؟ ماذا
هذه أن فرأيت نظرت ثم باريس، يف تقع التي الغوايات بعض عن أحدثك أن إال يبق
نباعد أن الخري فمن وكرامة حرمة له شهر وهو الصيام، شهر يف إليك ستصل الرسالة
عناها التي الدنايا إىل ترجع جملتها يف والغواية والفسوق. الرفث ألوان جميع وبني بينه

قال: حني الشاعر
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ال��ص��ي��ام ش��ه��ر ش��ه��وره ف��ك��ل ال��دن��اي��ا ع��ن ص��ام ال��م��رء م��ا إذا

بهم، يُقتدى ناًسا أرى كنت فقد املأزق، هذا من مخرًجا هناك أن تذكرت ولكني
يعرضون املبجلني الفضالء أولئك أرى كنت واإلجالل، التبجيل مظاهر بجميع وينعمون
عفاف، وال توقر بال الناس أعراض من وينالون تحرج، وال تورع غري يف هللا ملحارم
إىل برصه منهم الرجُل رفع يبتغون ما والخيالء والزهو اللسان شهوات من نالوا فإذا

صائم! إني اللهم صائم! إني اللهم وقال: السماء
لهم، ُغفر قد أنه يف للشك مجال ال بحيث وخشوع، رضاعة يف ذلك يقولون وكانوا
إني اللهم ختامها: يف تقول أن تنس وال كلها، فاقرأها بخري رسالتي إليك وصلت فإن

صائم! إني اللهم صائم!
باريس! يف إني اللهم باريس! يف إني اللهم تحريرها: من الفراغ عند فسأقول أنا أما
وما والسماء، األرض سكان هنا يشمالن وغفرانه هللا رحمة فإن ذلك، معنى تعلم وأنت
عني عليه تقع ما أول جمود، عندهم والوقاُر لباقة أهلها ُعرف يف اللهُو بمدينٍة ظنك
كل يف حكمة وهلل واملجون. الفتك أغاني أذنه تسمع ما وأول الرشاب، أكواب فيها الوليد
صحيًحا كان إن لهلكنا، مرص يف تمشون كما املستقيم الرصاط عىل هنا مشينا فلو ذلك
لهدى ربك شاء ولو رمضان، شهر يف السوي الرصاط عىل تمشون أنكم من نسمع ما

أجمعني. الناس

الحديث أفتح هللا بسم
ألقته حتى األيام به مضت األلقاب وأعظم الدرجات أكرب يحمل فرنيس صديق يل
الشباب، عهد من بقايا وجهه يف بقيت قد شوقي كشاعرنا ولكنه السبعني، حدود يف
صديقنا وكذلك صباه، يف املالمح جميل كان أنه يقدر يبتسم حني شوقي يرى الذي فإن
أنه الرائي يقدر بحيث وصباحة، مالحة آثار الزمن عىل وجهه يف بقيت قد (ب) األستاذ

القديم. عهده يف الشبان أجمل من كان
لذات يتناهبون والراقصات الراقصون وكان ساهرة، حفلة يف نتحادث مرة جلسنا
قلت: ثم الجنجلة! غري منه أحسن ال فأجبت: الرقص؟ أتجيد فسألني: املكبوت، الوجد
سنة! ثالثني منذ الرقص تركت ثم أرقص، قديًما كنت فأجاب: األستاذ؟ سيدي يا وأنت

سنة! ثالثني ساتر! يا –
األربعني. حدود يف تركته فقد سنة، ثالثني نعم –
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وسامة عالئم األستاذ سيدي يا وجهك يف بقيت لقد فقلت: الفضول دفعني وهنا
النساء؟ عند حظك كان فكيف وجمال،

مستقيم! رجل عمري طول أنا تريد؟ ماذا النساء؟ –
بساطة يف وأنا يُحرُجك، ما سؤايل يف وجدت كنت إن األستاذ، سيدي يا العفو –
تذكِّر صبوات لك كانت أو ميسيه، دي ألفريد وقائع تشبه وقائع لك كانت هل أسألك:

المرتني؟ بصبوات
هذه من ا جدٍّ سيئة الخارج يف فرنسا سمعة أن ويظهر تريد، ما فهمت اآلن –
من تعرف بمن يذكِّر ما الحب حوادث من يل يقع لم بأنه أجيبك أن وأحب الناحية!
ال املحرتم الرجل إن رأيك؟ فما صديقي. يا ا جدٍّ املرام صعب الحب الوجدان. شعراء
إال فتاة يحب ال والرجل امرأة. يحب أن أو فتاة، يحب أن حالني: يف إال الحب له يتاح
يحسب رجل عليه يقدم ال خطر الفتيات حب من ذلك عدا وما الزواج. يريد كان إذا
هذا يف املشاكل كربيات من فهو — املتزوجة املرأة — املرأة حب أما العواقب، حساب
والحفالت، األندية يف يجري الذي الكالمي العبث ذلك به يراد ال الحب أن وذلك الوجود،
األماني بمعسول يكتفي الذي والعاشق ذلك. يرضيها ال واملرأة األطفال، حب هذا فإن
الذي الرصني الجدي العشق إال يبق فلم النساء، تحبه ال مأفون أحمق عاشق واألحاديث
تحب حني عندنا املرأة ألن التكاليف، كثري العشق وهذا واألحشاء، املشاعر يف يتغلغل
من له بد ال العشق أن تعرف وأنت وجاه. وثروة عقل من محبها يملك ما بكل تعصف
فال ابتذال، هذا فإن فندق يف بغرفة العاشقان يكتفي أن معقول وغريُ َخلوة. ساعات
ورشاب. وطعام ورياش أثاث من إذن بد وال مقبول. منزل يف خاص جناح من إذن بد
إىل السبيل وجدنا أننا ولنفرض ثقيل! يشء العشق إن رباه! يتكلف؟ ماذا كله وهذا
يا عندكم هذا ساعتان؟ أو ساعة تكفي أنه أتحسب الوقت، نجد فكيف املادية. املغارم
فرصة مثيل رجل يجد أن تنتظر وكيف طويل! فحسابه عندنا العشق أما الرشق، أهل
الفرار تستطيع التي املتزوجة املرأة هي ومن املساء؟ إىل الصباح من يكدح وهو للحب،

وحنان؟ عطف من قلبه إليه يحتاج بما عاشقها لتسعف الزوجية تكاليف من
لحظة إال هي وما والقنوط الحزن غربة وجهه علت وقد فجأة الرجل سكت ثم

قال: حتى
الحب؟ يف حالك وكيف شأنك؟ ما وأنت –

ابتئاس: يف فأجبت
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شقائي، سبب عرفت واآلن واإلخفاق، الخيبة غري نصيب الحب من يل يكن لم –
كتاب ألفت السبيل ذلك ويف القلوب، المتالك كافية الوجد حرارة أن أحسب كنت فقد
التي النفس» «تلك نحو خطوة يقدمني لم رأيته حني حزني وزاد العشاق»، «مدامع
التكاليف، كثري العشق أن عرفت فقط اللحظة هذه ويف الطوال، فصوله قلبي إىل أوحت
قلوب عالم هو إنما العواطف عالم وأن املرأة، امتالك يف يغني ال وحده القلب وأن

قال: من هللا ويرحم وجيوب!

ي��م��وُت ك��اد ال��م��س��ك��ي��ن ال��رج��ل ع��ل��ى وال��ه��وى ال��م��ب��رح ال��ج��وع اج��ت��م��ع إذا

واإلفالس! والحب الغربة عىل املستعان وهللا

اآلتية: الفكاهة لك أذكر الحب ذكريات وعىل
أن النادر ومن العموميات؛ النساء غري يعرفون ال باريس يف املقيمني األجانب أكثر
تحب، حني إال تقع ال هنا الرشيفة املرأة ألن رشيفة، فرنسية بامرأة أجنبي رجل يتصل

شوقي: وقول الناس، أكثر يتوهم كما بسهولة تحب ال وهي

ف��ل��ق��اء ف��م��وع��د ف��ك��الم ف��س��الم ف��اب��ت��س��ام��ة ن��ظ��رة

فالوصول الرشيفة املرأة أما قادم، أول تنتظر التي الساقطة الفتاة غري يمثل ال
التي السهولة بتلك أيًضا ينلن ال الساقطات الفتيات أن عىل ينال، ما أعرس من إليها
الشبان من جماعة تجد حني املضحك املنظر ذلك يقع هنا ومن شوقي، بيت يمثلها
لتعاسة ويتباكون يتشاكون ثم الالتيني الحي قهوات من قهوة يف يجلسون املرصيني
إخوانه، بها ليغيظ اختالًقا الحب قصص يختلق من منهم والسعيد الحب، يف حظوظهم
الجفاف! فصل غري الحياة فصول من يعرف ال حني عىل سعيد، دونهم من أنه ويوهمهم
فاشرتيته األثيم» «الحب عنوانه كتابًا املكاتب بعض يف وجدت أن مرة حدث وقد
كنت وقد املحرومني، اإلخوان أولئك بها أنفع مفيدة وصايا فيه أجد علني الحال يف
يف ربيعة أبي بن عمر عيشة باريس يف أعيش أني بها أوهمهم حكايات لهم أختلق

قليل! واملحسنون الفضل، من بيشء عليهم أعود أن ينتظرون وكانوا املدينة،
الكتاب؟ ذلك يف وجدت ماذا أتدري
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نفسه يؤهل فيمن يشرتط ورأيته املمنوع، اليشء بصورة الحب يصور أوًال وجدته
الشئون من ذلك غري إىل السالح، ولعب الخيل، وركوب الرقص، يحسن أن الحب ملخاطر
الخالية األماكن عن يبحث النهاية يف ورأيته املتأنقون، فيها يربع أن يجب التي الدقيقة
أقسام: ثالثة إىل تنقسم رأيه يف وهي معشوقته. مع العاشق إليها يذهب التي املأمونة

كرضورات األماكن وهذه قال: ثم فيه. ريب ال مطلًقا أمنًا املأمونة األماكن األول: القسم
عن بعيد خال بمكان الظفر يف العاشق يأمل أن الحمق فمن منها، سالمة ال الشعر

الفضول. وأهل الرقباء أعني
كلو، وسان اللوفر، متحف مثل الزائرين، بكثرة اشتهرت التي األماكن الثاني: القسم
وإال هناك يصحبها أن معشوقته يحرتم بعاشق يليق ال أماكن وهي وفونتيبلو،

والقال. للقيل عرضها
هذه أن املؤلف رأى ويف الواردين. وقلة بالهدوء اشتهرت التي األماكن الثالث: القسم
وأنها خالية، أنها معتقدين إليها يتوجهون جميًعا العشاق ألن ا؛ جدٍّ خطرة األماكن

رقيب. وال عاذل فال الجوانب، مأمونة
التي والسكون، بالهدوء املشهورة األماكن تلك هي ما صديقي يا أتدري لكن

الحب؟ ملواعيد تصلح
يقع؟ وأين هو؟ ما أتدري واحًدا، موضًعا إال يذكر لم املؤلف إن

اللوفر»! متحف يف املرصية اآلثار «قسم هو: املوضع ذلك إن
احرتام يكون أهكذا باريس! وعشاق باريس، عىل هللا غضبة املرصية؟ اآلثار قسم
لعنة بهم تحل أن الداعرون أولئك يخىش أال الفنون؟ معجزات من الفراعنة ترك ما

ورمسيس؟ خوفو
فذكرت عدت ثم الكتاب، ذلك من النقطة هذه إىل وصلت حني نفيس ثارت كذلك
الطغيان، مدن من مدينة يف األخالق انحالل تشهد أن املرصية التماثيل عىل ضري ال أنه
تدوس امرأة أو خطيبته، أو زوجته يخون رجل إال والعبث للغزل هناك يذهب ال فإنه
حني وخطيبها وأخاها أباها تعق فتاة أو الزوجية، كرامة بقايا من ضمريها يف ما عىل
نزق تشهد أن املرصية التماثيل عىل ضري ال إنه الغواية، سبيل يف العرض حرمة تنىس
هي املرصية التماثيل فستظل النور» «مدينة تسمى التي املدينة يف والعابثات العابثني
إال بقاء ال حيث البرص ملح من أقل يف املخطوفة اللذات هذه كل وستفنى خالدة، هي

الجميل. للُخلُق إال كرامة وال للحق،
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اجتاهاتاألذواق من ألوان
١٩٣١ سنة مارس ٢٥ يف باريس

… صديقي
إىل بالعودة وعدتك أني وتذكر والغواية، الرشد عن رسالة إليك أرسلت أني تذكر
أدعوك ال أني تفهم أن رشيطة عىل ثانية مرة القول إليك أوجه فاآلن الحديث، ذلك مثل
الفضول. عن والتورع الصمت إيثار من عليه أنت ما ونبذ والوقار، التحفظ ترك إىل

أساس عىل بُني إخاءنا أن وتعرف «ب»، صديقنا وبني بيني ما تعرف أنت
يكفي ما التسامح من لدينا أن وتعرف هلل، هلل وما لقيرص، لقيرص ما وترك املجاملة،
الرساء يف إخوان ذلك مع ونحن مني، وليس منه فلست األقذاء، بعض عىل العني إلغضاء

والرضاء.
انتقام وهو واحدة، مرة ولو عليه) (أنكد أن أحب أني عليك أنكر ال أني غري

باريس. يف به يلهو ما بعض إذاعة إال ذلك إىل سبيل وال نفيس، ترضاه طفيف
من يجد ألنه عليه أحقد إني رصاحة: يف وأجيبك ذلك؟ موجب وما تسأل: وقد
ذلك أكون أن أحب وكنت ربيعة، أبي بن عمر عهد إحياء من يمكنه ما املال ومن الفراغ
هللا شاء التي العقلية املتعة تلك عيلَّ ينغص ذلك فوق وهو املقادير، ساعفتني لو الرجل

األرزاق. طيبات من إليه أطمح ما أجمل تكون أن
«روح موضوعه كتاب ومعي لكسمبور حديقة يف مرة صادفني أنه ألذكر وإني
من الحارض العرص يف ما وإغفايل املايض، عىل بإقبايل يندد فأخذ عرش» السابع القرن
عليها وقعت لو فتاة خرص يف ويده ذلك يقول (املرضوب) وكان … ومغريات مفاتن

األوصال! عزمك من وتخاذلت األرض بك لدارت عينك
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هتك عىل والتصميم مطاردته عىل حملتني كثرية مناكر الجنون هذا نوع من وله
املساء موزع يصابح أشهر ثالثة منذ فهو بالفعل أنذرته وقد (املساء)، قراء لدى سرته
هذا يكره الذي ما ولكن يكره. ما مني سيلقى أنه أقسم وأنا وبماسيه، باريس يف

الخبيث؟
الحسني، سيدنا يف الفجر يصيل صالًحا أبًا له أن ذلك واحًدا، خطًرا إال يخىش ال إنه
ُسكينة، السيدة يف واملغرب النبوية، فاطمة السيدة يف والعرص زينب، السيدة يف والظهر
رضوان وأبيه، أمه بني قىض الذي الشافعي اإلمام الرشيعة قايض مسجد يف والعشاء
شهريٍّا، جنيًها ثالثني باريس يف ابنه إىل يرسل الصالح األب وهذا أجمعني! عليهم هللا
عىل التقتري يؤثر ولكنه الجليل، الشيخ ذلك ثروة مع يتناسب ال ضئيل مبلغ وهو
ألن باكيًا، شاكيًا أباه يكاتب يزال ال جانبه من واالبن الفساد، بالد يف يفسد لئال ابنه
يعلم ألنه اطمئنان، يف الرسائل تلك يقرأ والوالد القفار! الخبز تكفي ال جنيًها الثالثني
االنقطاع عىل تحمله بأن وأجدر له، أنفع الخشونة عيشة وأن كافية، جنيًها الثالثني أن
أعوام! أربعة فيها قىض أن بعد الحقوق كلية يف األوىل السنة امتحان ليجتاز للدرس

هداه وهو عنه، بالكتابة هددته كلما يضطرب كيف تقدر ألن كافية اإلشارة وهذه
مرصي شاب يعنيه الذي هذا وفالن فالن! حال يشبه حايل إن خشوع: يف يقول هللا
يستقدمه أن يخىش وهو داركور! قهوة يف إال الدروس يتلقى ال ألنه االمتحانات تعجزه

يتوجع: وهو ملحادثيه يقول لذلك فهو مرص، إىل أبوه
تبعد، ثم وتقرب تبتعد، ثم تقرتب نار رشارة وهناك البارود، من تل عىل جالس أنا

البارود؟ تمس أن وأخىش
قهوة تلميذ يكون أن وأستبعد البديعة، الشعرية الخياالت من ترى كما وهذا

الخيال. هذا صاحب هو داركور
يكون لئال القراء عن اسمه سأطوي ولكن عنه، الكتابة عىل أخريًا صممت وقد
النار رشارة تظل وبذلك الحسني، سيدنا أو زينب السيدة يف أبيه مع يصيل من فيهم

حني! إىل البارود تل عن بعيدة
وإنما اإلطالق، عىل يهمني ال شأن فذلك الغواية، عن يقلع أن بذلك أرجو ولست
خليالته، من تصله التي الحب رسائل عيلَّ يقرأ فال مغايظتي عن يكف أن فقط يهمني
بنت والوسطى رفيقته، كرباهن املالح، الكواعب من بنات ثالث ومعه لزيارتي يأتي وال

بالجنون. وتغري بالرشد تذهب أشياء فتلك خالتها. بنت والصغرى عمتها،
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له ألرشح الدنسة الرسائل تلك عيلَّ يقرأ بأنه يعتذر أن فيه يغني ال إنذار وهذا
دائرة يف مرتجًما لست ألني فهمه، عن تدق التي التعابري من عليه يخفى ما بعض
أحيانًا أستزيده بأني اعرتف كنت وإن املشكالت، تلك توضيح إىل يضطرني حتى أبيه
عىل والسامع القارئ تحمل والتي إبليس، لُعاب من ِمداُدها كان التي الرسائل تلك من

يقول: من تصديق

ال��ح��راِم خ��ب��ث ف��ي ال��ع��ي��ش وط��ي��ب خ��ب��ثً��ا ع��ل��يَّ ال��ح��الل ِط��ي��ب أرى

سنكف التي للمفاجآت تمهيًدا هنا بعضها فلنذكر الصيد، يف كثرية طرق هذا لصاحبنا
باريس. يف اللهو أسباب يتلمس مىض إذا ِطماحه من بها

إعالنًا األسبوعية الصحف إحدى يف نرش يوم منه وقع ما له كانت طريقة وأخبث
ترجمته: هذه

الصورة مقبولة فتاة إىل ويحتاج الدرس يف نهاره يقيض مستقيم مرصي (شاب
الروايات فهم عىل وتعينه وحشته لتذهب السهرات بعض يف ترافقه األخالق، متينة

فرانسيز). الكوميدي ويف األوديون يف تمثل التي الكالسيك
وقد باقرتاحي؛ أضيفت (مستقيم) وكلمة نرشه قبل اإلعالن هذا عىل أطلعني وقد
رضورية، بأنها أقنعته ولكني املالح، بعض تنفر قد الكلمة هذه أن لظنه يرفض كاد
املنافقون بها انتفع طاملا كلمة هذا فوق وألنها الخارج، يف مرص سمعة لحفظ األقل عىل
صبغة اإلعالن عن تنفي كله ذلك بعد وهي الصالح، ويظهرون اإلفك يضمرون الذين

حني. بعد إليها يحتاج قد تحفظات وتلك الجدية، الشئون إىل وتضيفه املجون،
فقد حاًال احرض يقول: صاحبنا وإذا فاستمعت، التليفون دق يوم صبيحة ويف

أرجوك. تتأخر، فال معك أدرسها أن وأحب رسالة؛ خمسني من أكثر اليوم تسلمت
القائمني». الصائمني من أباه فإن هللا، «أستغفر الخنزير! ابن يا رسالة! خمسون
الخرب نشوف حتى هات، ولد، يا (هات وقلت: عنده كنت حتى لحظات إال هي وما

إيه!)
من الفرنسية اللغة فإن الفرنسيات، الفتيات براعة تظهر املواقف هذه مثل ويف
الفنية بالصياغة النساء أعرف من الفرنسية واملرأة باألوصاف، العالم لغات أغنى

واإلقبال. والتلطف التودد لعبارات
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إىل لحظة من يقاطعني وهو مرتفع، بصوت أقرأ وأنا بجانبي صاحبنا جلس وقد
«دي لؤم: يف قائًال أو دي؟» البنت يف رأيك «وإيه قائًال: أو إيه؟» «يعني قائًال: لحظة

لك!» خليها كده، قد مش
الكاتبات. باختالف وأغراضها مراميها يف ظاهًرا اختالًفا تختلف الرسائل وكانت
األلفة نعمة من محرومات فتيات هناك ألن الصدق؛ من نوًعا بعضها يف وجدت وقد
إال يشرتطن وال الرفيق، إىل حاجة يف أنهن رصاحة يف كتبن هؤالء الفتيان، ومرافقة
النخيل! ذات مرص يف حبٍّا (صاحبنا) مصادقة يف رغبتها تعلن إحداهن وكتبت العفاف،
الجمل يركب أن الطالع حسن له شاء مرصيٍّا فتى ترافق أن تود إنها قالت من ومنهن

صباه! يف
أجمل أنها زعمت وقد الخالعة، من غاية يف رسالة كتبت ملعونة بنت وهناك
ملخلوق، تخضع لم الساحر جمالها من بالرغم وأنها باريس، شوارع يف مشت مخلوقة
وصف يف نظمها من بقصيدة الرسالة ختمت وقد العاملني، من أحد شهدها يذق ولم
املرصية األغنية مع التوافق كل تتوافق قصيدة وهي الفتان، وجمالها الفائق عفافها

تقول: التي

ل��ط��اف��ت��ي ف��ي رأي��ك إي��ه خ��ف��اْف��ت��ي ف��ي رأي��ك إي��ه
دل��ك��ات رّق��ه ُم��ش ش��رب��ات ِخ��ّف��ه ُم��ش
ال��ب��رل��ن��ت��ي ج��ن��ب ال��ج��ن��ه��ات ِت��ْس��َوى إي��ه
ص��دف��ش��ي م��ا وم��ث��ال��ي َوَرْدِش��ي م��ا ج��م��ال��ي دا
ب��اْل��ِع��نْ��يَ��ه ه��رب��ان��ه ال��ج��ن��ة م ح��وريَّ��ة
ت��ت��م��ن��ى ل��وص��ال��ي ت��ت��ه��نّ��ا ل��ن��اس

∗∗∗
ال��ح��ري��ه ت��ع��ج��ب��ن��ي ب��ال��ِم��يِّ��ه ح��بِّ��ي��بَ��ْه
اس��م��ح��ش��ي م��ا ب��وص��ال��ي اس��أل��ش��ي م��ا ي��دوب��وا
أك��وي��ه��م ب��دالل��ي خ��لِّ��ي��ه��م ن��اره��م ع��ل��ى
م��ع��ب��وده ل��ج��م��ال��ي أالم��وده ص��غ��ري م��ن
ات��ح��ول م��ا ت��ق��ل��ي ع��ن ِت��ت��زل��ل ع��ش��اق��ي
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خ��ف��اف��ه ي��ا ذوق��ي ك��ده ل��ط��اف��ه ي��ا ط��ب��ع��ي ك��ده
دل��ك��ات رق��ه م��ش ش��رب��ات خ��ف��ه م��ش

عن صاحبنا تسأل البنات إحدى كتبته ما الرسائل تلك يف جاء ما أغرب ومن
إبعاد الحال يف قررنا وقد الجديد. الدستور يف رأيه وعن باشا، صدقي وزارة مستقبل
وصاحبنا الجواسيس، من تكون أن يحتمل وألنه «غلباوية» ألنها الرسالة؛ هذه صاحبة
الصواريخ، بعض باشا صدقي إليه يرسل وقد البارود، من تل عىل جالس تعلم كما

آمني عليه، خفيًفا كالمنا هللا جعل
وعرشين سبع عىل وأجبنا بالجواب، جديًرا رأيناه ما وميزنا بعناية، الرسائل قرأنا

وخمسني ثالث بني من رسالة
الصابرين. مع هللا إن انتظر، انتظر ذلك، بعد وقع الذي ما ولكن
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اجلامل عىلأطالل
١٩٢٧ سنة أغسطس ٢٥

ب��م��أم��وِل ت��م��نِّ��ي��ن��ا م��ن ن��ف��ز ول��م ب��ن��ض��رت��ِه نَ��ن��َع��م ل��م ش��ب��اب��ك وّل��ى
م��م��ط��وِل غ��ي��ر ب��وع��د األم��ان��ي ف��ي��ه��ا ظ��ف��رْت م��ا م��ن��ك ع��ه��ود ادك��ار ف��م��ا
م��ك��ح��ول ال��س��ح��ر ب��ق��اي��ا م��ن ب��ن��اظ��ر دام��ي��ة ب��األح��ش��اء ت��ع��ص��ُف أي��اَم
م��ط��ل��وِل األع��ط��اف ُم��ت��َرف ب��م��ائ��ٍس ص��ب��اب��ت��ن��ا ف��ي ع��ل��ي��ن��ا وت��س��ت��ط��ي��ل

∗∗∗
م��ج��ه��ول األع��الم ط��ام��ِس َم��ْه��َم��ه ف��ي م��وح��ش��ًة ال��ح��س��ن رس��وم ه��ِذى ق��ل��ُب ي��ا
م��أه��ول غ��ي��ر م��غ��ن��ًى ال��ده��ر أح��ال��ه��ا ب��ه��ا وُع��دَت دن��ي��ا ف��ي رج��اءََك ف��ان��دب
م��ك��ب��ول ف��ي��ه ق��ل��ٍب ن��وازَي إال ج��وان��ب��ِه ش��ت��ى ف��ي ال��ع��ي��ُن ت��ل��م��ح ال
م��وص��وِل ِج��دِّ ح��زٍن ع��وادي إّال م��ش��اه��ده م��ن ال��م��ع��نَّ��ى ي��ن��ال وال

∗∗∗
م��ق��ب��وِل ال��ع��ذر ج��م��ي��ل م��ن ب��واض��ٍح ل��ح��اض��رِه م��اض��ي��ِه ��ع ت��ش��فَّ م��ن ي��ا
م��ت��ب��وِل ال��ق��ل��ب ُم��ع��نَّ��ى م��ح��ٍب إل��ى َص��َل��ٍف م��ن أس��ل��ف��ت م��ا ال��ح��ب ل��ي��غ��ف��ِر
م��ع��س��ول ال��وص��ل ن��م��ي��ر م��ن ب��س��ائ��غ آون��ًة ذك��راِك ع��ل��ى نَ��ِع��م��ن��ا ف��ق��د
م��ب��ذول ي��ه��واك ل��م��ن ُح��ْس��ٍن أط��الَل وادع��ًة ن��ج��واك ف��ي ن��ع��ب��د وال��ي��وَم





والخمسون الثاني الفصل

العيد ليلة يف

صديقي
هو تعرف كما وزادي أسابيع، منذ الليلة لهذه أتزود رشعت أني أكتمك لست
أوقات تمحى وكادت شَجن، إىل شَجن من أنتقل وأنا سنون مرت فقد األشجان، اجرتار
هو الليلة لهذه وأعددته به تشبثت الذي الخيال وكان الذكريات. ألواح من الرسور
بني غريبًا خلتني أنها أذكر فقد عيد، يوم يف سنرتيس عن رحلت التي الفتاة تلك ذكرى
انقطعت فقد البحرتي، صفحات تقليب غري األىس نار به أوقد ما يل ترتك ولم أهيل،

والبكاء. الجوى بني وأطويه أنرشه وأخذت ذاك يوم إليه
عليه وأقبلت باريس، يف األصدقاء أحد من الديوان ذلك فاستعرت مضيت وكذلك

شعرت؟ وبم وجدت؟ فماذا املفقود، الغرام ذلك به ألتذكر أتصفحه
خلقت بأنني أومن وكدت الوجدانية، املعاني من خاليًا البحرتي شعر وجدت لقد
وعادت سحره، معها مىض اللوعة انقضت فلما أحب، كنت يوم الشاعر ذلك لنفيس

أرواح. بال أبدان وكأنها قصائده
من وأعبد السورية، بالبالد اتصل من كل ألجله أحب كنت الذي البحرتي هو أهذا

والشهباء؟ منبج ساكني أجله
غرامه؟ وأين روحه؟ وأين شعره؟ أين

أقرؤه فمايل القصباء، يف النار تفعل ما قلبي يف تفعل ديوانه يف كلمة كل كانت لقد
البحث يف عيناي وتشقى أجد، فال يروقني بيت عن وأبحث فيه، روح ال خامًدا فأراه

غناء! وال طائل بال وبائه ألفه بني
املسيو محارضة ألسمع فرانس؛ دي الكولليج إىل فذهبت اليوم هذا صباح كان ثم
النربات عليها تغلب عذبة بلغة يتكلم الرجل وانطلق العذري، الهوى عن ماسينيون
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بداية وكانت األصالء، باريس أهل عارش من سحرها يعرف التي الجذابة الباريسية
دعواهم يف كانوا وكيف يزول، ال باق هواهم أن زعموا الذين باملحبني خاصة الحديث
ألف أقسمت فقد الحياء، من يتندى جبيني وأحسست الخجل من أذوب فكدت كاذبني،
عىل األيام قهرتني ثم الغداة، وكر العيش مر عىل فتحية ذكريات ألحفظن تزيد أو مرة

سنني. تسع منذ لزيارتها أذهب فلم تناسيها،
لذكريات أرسى يظلون املحبني أكثر أن إىل فأشار عاد ماسينيون املسيو ولكن
ويعودون البعيد، املايض ألطياف يهتاجون ثم ينسون ما ينسون وأنهم األوىل، النظرة

الحنني. لوعة فيقاسون
يوجه ماسينيون واملسيو كيف ولكن النشيج، إىل أفزع وكدت الدمع غلبني وهنا
متمثًال دمعي وأداري نظارتي أحول أخذت وكذلك والتفات؟ عناية يف وحديثه نظره إيلَّ

األحنف. ابن بقول

ال��ح��ي��اءِ م��ن ال��ب��ك��اءَ رق��ه أس��ا ل��ي ص��دي��ق م��ن ك��م
ب��ك��اء م��ن ب��ي م��ا ف��أق��ول الم��ن��ي ت��ل��ف��ت ف��إذا
ب��ال��رداء ع��ي��ن��ي ف��ط��رف��ت ألرت��دي ذه��ب��ت ل��ك��ن

الجوى؛ من بقية فيه تزال ال القلب أن إىل اطمأننت حتى املحارضة تنتهي تكد ولم
البحرتي: بقول وذكرته ماسينيون املسيو فصافحت ومضيت

غ��ل��ي��ل��ي ش��ف��ي��ت أن��ي وال م��ن��ك��م ل��ب��ان��ت��ي ق��ض��ي��ت م��ا أن��ي وأود
ال��م��خ��ب��ول غ��اي��ة أع��ظ��م وال��ب��رء ج��ن��اي��ة ه��واك م��ن ب��رئ��ي وأع��د

الشاكي وألن بال، عىل له تخطر لم البحرتي صبابة ألن أريد ما يدرى ال والرجل
سواي! رجًال يكن لم السالمة من

تزال ال فتحية أن عرفت ألني جذالن، فرح وأنا باريس شوارع يف أَهيم انطلقت ثم
فيها: أقول كنت يوم األوىل، النظرة معالم أراجع بأن خليق وأنني دمعي، تثري

ال��ع��ص��م��اء وال��درة ال��ح��س��ن��اء ط��ف��ل��ة ي��ا
ال��وس��ن��ان وط��رف��ك ال��ف��ت��اُن خ��دك م��ا
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ال��ُح��مِّ ال��ل��ث��ات ذات األمِّ ب��ق��اي��ا إال
ال��م��ع��ت��لِّ وج��ف��ن��ه��ا ال��دلِّ ف��ي أش��ب��ه��ت��ه��ا
ال��ن��ح��ي��ِل وخ��ص��ره��ا األس��ي��ِل وخ��ده��ا
ال��رب��ا واس��ت��ودع��ي��ه��ا ال��ح��ب��ا ف��اس��ت��وص��ف��ي��ه��ا
ال��ده��ُر م��ن��ه��ا ون��ال ال��ع��م��ُر ت��ن��اه��ى ف��ق��د

∗∗∗
األُذِْن ف��ي ون��غ��م��ًة ال��ع��ي��ِن ف��ي زه��رًة ي��ا
ال��م��خ��ب��ر ف��ي وغ��ادة ال��م��ن��َظ��ر ف��ي وط��ف��ل��ًة
ُم ظ��الَّ ف��إن��ه ال��غ��راُم ��ك م��سَّ ال

اليوم تكون أين أدري ال كنت وإن املوصول، املحب طمأنينة يف غدائي تناولت ثم
املعسول. وحديثها املخضوب، وكفها السود، أجفانها حال وكيف فتحية،

األعزاء. أهلها وكيف اليوم، حالها فكيف القلب، مرض تشكو أنها سمعت كنت لقد

أه��ل��ي م��ن وع��ي��ن��ّي ق��ل��ب��ي إل��ى أح��بَّ أه��لُ��ه��ا ك��ان أْن ال��ح��ب ب��ي��ن��ات وم��ن

مر فقد وحنان، رفق من أملك بما املظلومة هذه أختص لم إن الناس ألغدر إني
الفتاة هذه أضاءت كيف هللا إال يعلم وال يشء، كل يل وكانت يشء، كل لها كنت عهد
أضن وهو الدهر لنا تبدى منذ صاحبه، كالنا تناىس ثم الزمان، من مدة وحياتي قلبي

السعداء. املحبني عن يهجع أن من وأبخل
صديقي

التسبيح عىل لييل وقرصت أشجاني، تناسيت فقد العيد، ليلة عن حديثي هو ذلك
أم القديم؟ ودادنا طيف الليلة هذه يف بخاطرها أيمر شعري فليت فتحية، بذكرى
أمًال وكان فذهب، حلًما كان عهدنا أن إىل واطمأنت الحياة، لشواغل قلبها فتحت تراها

فضاع؟
ولننظر الشوق، راجعنا حني الحياة، راجعته كيف لنرى البحرتي إىل اآلن ولنعد

يقول: كيف
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وان��ف��راده��ا ب��األس��ى ن��ف��س��ي ووح��دة س��ه��اده��ا وط��ول ع��ي��ن��ي ع��ن أن��ب��ي��ك
ب��اع��ت��ي��اده��ا وك��ل��ت��ن��ي ال��ت��ي وأن��ت م��ض��ج��ع��ي ب��ع��دك اع��ت��دن ال��ه��م��وم وإن
وداده��ا ح��م��ي��د أذم��م ول��م ت��وّل��ت ُخ��ل��ٍة ع��ه��د ذاك��ر إن��ي خ��ل��ي��ل��يَّ
ب��ع��اده��ا م��ن ق��رب��ه��ا وأدن��ى ل��دّي ع��ه��ده��ا أن��ض��ر ك��ان م��ا ع��ج��ب��ي ف��وا
اف��ت��ق��اده��ا دون ال��ع��ي��ش اف��ت��ق��اد وأن ب��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل ال��ردى أن أرى وك��ن��ت
أع��اده��ا ل��م ف��ق��ده ول��وال ب��الدي ف��ق��دِه أج��ل م��ن ع��ادي��ت م��ن ب��ن��ف��س��َي

فتحت حني صارخة واجهتني ولكنها عنها، أبحث لم أبيات صديقي يا وهذه
ثانية: قصيدة من يقول كيف ولننظر الديوان،

ي��خ��ل��و ال ب��ك ج��ًوى م��ن ف��ؤادي وأن أس��ل��و ال أن��ي ع��ي��ن��ي��ك ع��ل��ى ض��م��اٌن
ال��وص��ُل أم��ك��ن إن م��ن��ك ب��وص��ل م��ح��ٌب غ��ل��ي��ل��ُه ب��لَّ ال��ج��زع ي��وم ش��ئ��ت ول��و
ال��َخ��بْ��ل ب��ه ي��ص��اب ل��و ش��ف��اء وإن ال��ص��دى ب��ه ي��ذاد ل��و ِورًدا إن أال
وال��ب��ذل ي��ع��وز اإلس��ع��اف ب��ل ل��دي��ك ب��م��ع��وز م��ن��ك ال��م��ط��ل��وب ال��ن��ائ��ل وم��ا
َخ��ْدل وش��ًوى م��ره��ف وق��دٌّ ش��ت��ي��ٌت وواض��ٌح غ��ري��ر َدلٌّ ل��ه��ا أط��اع
ش��غ��ل ل��ه ي��ك��ون ح��ت��ى ف��خ��ل��ي��ن��ه ب��ف��ارغ ع��ل��ق��ن م��ا ع��ي��ن وأل��ح��اظ
غ��ف��ل غ��ي��ره��ا ه��وى م��ن وق��ل��ب إل��ي��ه��ا ص��ب��اب��ة ت��س��اق أح��ش��اء وع��ن��دي
ي��غ��ل��و أو ال��ج��وان��ح ف��ي ش��وق ف��ي��ف��رط ب��ي��ن��ن��ا ال��م��س��اف��ة ال��ن��أي ب��اع��د وم��ا

فيا أشباح، غري فيه أرى فال ديوانه أقلب أسابيع قضيت الذي البحرتي هو هذا
أن عىل لدليًال ذلك يف إن القديم! سحره إليه عاد وكيف الروح عاودته كيف عجبًا
الذي كاملغني يفهمه قارئًا يجد الذي والشاعر القراء، ألسنة عىل إال يحيون ال الشعراء
الناس، عند حظوظهم يف يتفاوتون الشعراء كان هنا ومن أغانيه، يتذوق سامًعا يجد
ملاًما، إال بالنفوس تطيف ال خالجة يثري وذاك للقلوب، غزوها طال عاطفة يثري فهذا

الخلود. من نصيبهم يكون األحاسيس بهواجس الشعراء تغني وبقدر

الشقاء، وأنضاء النعيم أرباب سدوله تحت الليل وطوى العيون، غفت لقد صديقي!
دنيا يف وأنا البؤس، جمرات فوق تتنزى كبد من وكم الحب، أكواب يتذوق قلب من فكم
دفنتها صبابة وتلك قديم، وجد وذاك ، فتيٌّ وجٌد فهذا وأحزاني، أشجاني من صاخبة
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العيد ليلة يف

الحظ قسوة دونها قسوة يف قلبي يغزو أولئك كل العيد، ليلة وبعثتها سنني عرش منذ
لفائف حبهم يف وأذيب عليهم أحنو ممن رباه يا أنا وأين النبيل، الرجل عىل العاثر

الفؤاد؟
النهار لجب بذكراهم وأبدد إليهم أشتاق من جميع من منيسٌّ لعيل يدريني وما

الليل! وهدوء
بقية؟ العطف من أهواهم من عند فهل بقايا، الشوق من عندي تزال ال

الشعراء: بعض بقول التغني يف العمر أقيض أن عيلَّ كتب أم

ُس��وُد ال��خ��الئ��ق ب��ع��ض م��ن ش��م��ائ��ُل ت��ش��وك��ه��م ي��وم ال��ن��اس��ون س��ي��ذك��رن��ي
ش��ه��ود ه��واي ذك��رى م��ن ص��ن��ائ��ع ت��روع��ه��م ح��ي��ن ال��ن��اس��ون س��ي��ذك��رن��ي
ج��ح��وُد ال��غ��رام ف��ي ن��ف��س��ي ش��اب وال ل��غ��درة ع��ه��دي أس��ل��م��ت م��ا ف��وال��ل��ه
ش��ه��ي��د ي��ق��ال أن إال ال��ح��ب ع��ل��ى ج��ن��اي��ة م��ن��ي ال��ن��اس��ون ش��ه��د وال

وأنت العيد، هذا أمثال عليك هللا يعيد بأن األماني أطيب أقدم صديقي يا وإليك
والسالم. البال. وهدوء القلب، ونعيم البدن، عافية من لك أحب ما عىل
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